
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

KÁTIA TERESINHA GUERRA GOMES 

 

 

 

 

 

NÍVEIS DE EFICIÊNCIA DE MERCADOS INTERNACIONAIS 

ATRAVÉS DA PRECIFICAÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS DO 

SETOR DE SEGUROS 

 

 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



KÁTIA TERESINHA GUERRA GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEIS DE EFICIÊNCIA DE MERCADOS INTERNACIONAIS 

ATRAVÉS DA PRECIFICAÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS DO 

SETOR DE SEGUROS 

 

 

Dissertação     apresentada      à     banca 

examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, para obtenção do título 

de MESTRE em Administração, sob 

orientação do Prof. Dr. José Odálio dos 

Santos.   

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

Prof. Dr. José Odálio dos Santos (PUC-SP) 

 

 

Prof. Dr. Luciano Antonio Prates Junqueira (PUC-SP) 

 

 

Prof. Dr. Celso Claudio de Hildebrand e Grisi (USP) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Aos meus filhos, Carolina e Bernardo, Amores e Orgulhos da minha 

vida. 

 

Ao meu querido esposo Luiz, por todo apoio e dedicação e, 

principalmente, pelo nosso amor há mais de 2 décadas. 

 

Com carinho, à minha mãe Áurea (in memoriam), ao meu pai Aécio,  

ao meu irmão Sérgio, a minha sogra Francisca. 

 

Dedico a Deus. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Obrigada a Deus, por tudo que tenho recebido ao longo da vida e por mais essa etapa 

do meu desenvolvimento acadêmico e pessoal. 

Ao meu esposo, Luiz Alexandre, meus filhos, Carolina e Bernardo e nossas famílias, 

pelo companheirismo, compreensão, carinho e amor durante tantos anos. 

 A minha querida e amorosa mãe, Aurea Guerra Gomes (in memoriam), minha grande 

amiga, incentivadora e responsável por tudo que sou. 

 Aos meus familiares, pai, Aécio, irmão, Sérgio, sogra, Francisca, tios, Nilson e 

Sandra, cunhados, primos e sobrinhos, pelo apoio e incentivo.  

 Aos meus avós Áureo e Arzilla (in memoriam), pelos ensinamentos e exemplo de 

conduta. 

 Ao Prof. Dr. José Odálio dos Santos, com quem tive a honra de cursar disciplina e ser 

orientada academicamente, pelo enriquecimento do conhecimento e,um agradecimento 

especial, por todo seu apoio e incentivo no desenvolvimento do trabalho. 

Ao Prof. Dr. Luciano Antonio Prates Junqueira, pelos ensinamentos transmitidos, por 

aceitar participar da banca examinadora e pelas importantes contribuições. 

Ao Prof. Dr. Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi, pela honra de tê-lo em minha banca 

examinadora e pelas valiosas contribuições no exame de qualificação. 

Aos amigos que fazem parte da minha vida, perto ou longe, obrigada pelo apoio, 

compreensão nos momentos de ausência e, principalmente, amizade. Vocês moram no meu 

coração. 

 Aos Colegas Docentes e a todos os Professores e Profissionais de Apoio 

Administrativo da PUC-SP, principalmente à Rita de Cássia, por estar sempre pronta a nos 

ajudar e pela amizade. 

 Finalmente, gostaria de agradecer a todos que, direta ou indiretamente, participaram 

dessa nova conquista. 



RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo o estudo do retorno das ações ordinárias de 22 
empresas do segmento de seguros internacional a fim de verificar se elas já embutiram no 

preço de suas ações as expectativas de crises futuras e também analisar qual mercado 

segurador se apresenta mais eficiente. Para tanto, este trabalho estudou e apresentou 

resultados sobre os seguintes aspectos: um estudo das 20 empresas de maior Valor de 

Mercado que compõem o segmento de seguros internacional, verificando o desempenho 

evolutivo das ações de cada uma delas comparando com o índice de mercado da Bolsa de 

Valores na qual a ação é negociada. Adicionalmente, efetuou-se uma análise entre o mercado 

segurador brasileiro e os demais mercados estudados na amostra, verificando se o segmento 

de seguros no Brasil se apresenta mais eficiente que os mercados internacionais pesquisados; 

e em terceiro e último, uma análise dos índices bursáteis nos momentos das crises financeiras 

selecionadas como amostra. Para tal pesquisa, utilizou-se da metodologia de estudo de 

eventos. De acordo com os resultados observados nesse trabalho e ressalvado que as 

conclusões se limitam à amostra observada, conclui-se que os resultados evidenciaram a 

ocorrência da geração de retornos anormais estatisticamente significativos, após o anúncio da 

crise. Para as janelas imediatamente anteriores e posteriores a janela do evento, não foi 

observada a geração de retornos anormais estatisticamente significativos. Com isso, aceitou-

se a hipótese nula, assumindo indícios de ajustes antecipados, resultantes de um acumulo de 

fatores. A comparação dos resultados entre as empresas das 4 sub amostras evidenciaram a 

inexistência de um comportamento padrão para a série como um todo. E ainda considerando 

que as crises econômicas são resultantes de uma continuidade de eventos sistêmicos adversos, 

com seus resultados divulgados na mídia, é admissível aceitar que os preços gradualmente se 

ajustaram antes do ponto de medição. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Seguros. Eficiência de Mercado. Índices Bursáteis. Estudo de Eventos. 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims at the study of 22 companies of the international insurance segment in 
order to ascertain whether insurers already consider in the price of its shares the expectations 

of future crises and also analyze which insurance market is more efficient. To this purpose, 

this work studied and presented results on the following aspects: a study of 20 companies of 

highest market value of the international insurance segment, verifying the performance of 

rolling stock of each comparing with the market index of the stock exchange on which the 

action is negotiated. Additionally, conducted an analysis between the Brazilian insurance 

markets and other markets studied in the sample, verifying if the insurance segment in Brazil 

presents itself more efficient than international markets surveyed; and third, and last, an 

analysis of the stock indexes out of reshaping crisis moments as selected sample. For this 

survey, the methodology which has been used was the study of events. According to the 

results observed in this work and except that the findings are limited to the sample observed, 

the results indicate the occurrence of the generation of statistically significant abnormal 

returns after the announcement of the crisis. For the windows immediately before and after 

the event window, was not observed to generate statistically significant abnormal returns. 

Thus, we accepted the null hypothesis, assuming indications anticipated adjustments, 

resulting from an accumulation of factors. The results comparison among companies of the 4 

sub samples showed the absence of a default behavior for the series as a whole. And 

considering that economic crises are the result of continuous systemic adverse events, with 

the results published in the media, it is reasonable to accept that the prices gradually adjusted 

before the measurement point. 
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INTRODUÇÃO      

 

Contextualização 

 

As recentes crises econômicas internacionais que reduziram os fluxos mundiais do 

comércio exterior de bens e serviços, ainda produzem algumas consequências, ora favoráveis, 

ora contrárias, dependendo do setor de atividade econômica. Os reflexos dessas crises na 

economia podem ser sentidos na oscilação da taxa de juros e elevação da demanda por 

crédito, que cria perspectivas positivas em relação à lucratividade, mas também, gera um 

ambiente envolto por maiores riscos e incertezas. 

 

Nesse ambiente econômico competitivo, para a correta tomada de decisões de 

investimentos e para uma gestão de riscos mais eficiente, deve-se buscar o conhecimento das 

especificidades dos mercados em que atuam, pois a eficiência e antecipação do 

comportamento do mercado se tornam um ponto chave. Todavia, o que se pode observar é 

que essas possibilidades de ganho, advindas de uma gestão mais eficiente dos riscos, ainda 

não são plenamente aproveitadas por grande parte dos agentes econômicos atuantes nos 

mercados de capitais muitas vezes pelo desconhecimento de técnicas e metodologias de 

estudo que visem a contribuir para a redução da assimetria de informações. 

 

O mercado de seguros vem passando por mudanças significativas nas últimas décadas e 

crescendo em importância. O setor de seguros é hoje um setor financeiro de suma importância 

em países desenvolvidos, pois sem ele, o desenvolvimento e a geração de renda não seriam 

possíveis na escala que temos atualmente.  

 

As seguradoras são empresas especializadas em avaliar os riscos de cada negócio e, em 

troca do prêmio, absorver todas as perdas que estão cobertas. Essa gerência eficaz do risco 

permite que indivíduos e empresas se aventurem em atividades mais arriscadas, como 

começar um negócio ou ampliar o existente, permitindo níveis mais elevados de atividade 

econômica.  

 

A importância do setor ultrapassa, em muito, a expressão numérica. Sem dúvida, 

atualmente seria impossível a expansão ou sequer a manutenção da Economia sem os seguros. 
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 Os investimentos seriam severamente restringidos e mercados inteiros, como o de 

crédito ou comércio exterior, por exemplo, entrariam em colapso sem o apoio dos seguros. 

 

Com base nas premissas definidas por Campbell, Lo e MacKinlay (1997), para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, foram considerados os comportamentos do retorno das 

ações pré e pós-evento, para o evento selecionado. 

 

 

Objetivos 

 

Esta pesquisa tem por objetivo principal analisar os diferentes níveis de eficiência nos 

mercados internacionais através da precificação de ações de empresas do setor de seguros 

com o intuito de verificar até que ponto eles captaram a eminência da crise financeira. 

Adicionalmente, busca-se verificar esse mesmo efeito no mercado de capitais brasileiro, no 

Setor de Seguros, em comparação com o mercado internacional.  

 

A expectativa de que haja mudança nos preços se baseia nas teorias de que o preço atual 

de uma ação é obtido através do valor esperado de seus fluxos de caixa futuros, descontados 

por uma taxa que reflita o seu custo de capital (BREALEY e MYERS, 2003) e na Hipótese da 

Eficiência de Mercado (HEM) na forma semiforte, na qual a cotação de uma ação reflete as 

informações disponíveis a respeito da empresa que a emitiu. 

 

Com o objetivo de realizar as análises necessárias, será utilizada a metodologia de 

estudo de eventos, que busca verificar a existência de retornos anormais após a ocorrência de 

determinados eventos – para efeito dessa pesquisa, será analisado o evento sistêmico, Crise 

Subprime, que ocasionou crises financeiras internacionais. 

 

Complementarmente, espera-se verificar se o segmento de seguros no Brasil se 

apresenta mais eficiente que os mercados internacionais pesquisados, através da análise dos 

índices bursáteis no momento da crise financeira selecionada.   

 

Dessa forma, procura-se divulgar informações acerca dessa metodologia que busca 

avaliar o impacto de uma informação no comportamento dos retornos das ações. 
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Dada à racionalidade dos agentes econômicos atuantes no mercado, e a hipótese de que 

os mercados operam sob a ótica da eficiência semiforte, espera-se que os efeitos de tal evento 

sistêmico possam refletir rapidamente no preço das ações. 

 

 

Justificativa 

 

O tema desse estudo foi selecionado tendo em vista a escassez de pesquisas 

relacionadas ao Mercado de Seguros nas fontes consultadas. 

 

No Brasil, tal setor representa atualmente cerca de 3% do PIB do país, gerando emprego 

direto para quarenta mil brasileiros, e que, entendemos, apresenta um crescimento econômico 

potencial significativo. Nos EUA e em alguns países da Europa e Ásia, a participação dos 

prêmios nos PIB é ainda mais expressiva, girando em torno dos 10%. 

 

Como contribuição acadêmica, o presente estudo, permite ampliar o conhecimento 

existente sobre o mercado de seguros, que possui um enorme potencial de desenvolvimento 

de inovação, apesar de ser norteado por regras rígidas. 

 

Ainda na área acadêmica, almeja-se, com esse trabalho, verificar alguns aspectos 

relativos à importância das diferentes reações das economias internacionais, como a 

americana, a japonesa, a chinesa e de outras economias europeias, bem como da economia 

brasileira, perante a crise financeira Supprime, considerada uma grande catástrofe, 

comparável ao crash de 1929. Por isso, considerou-se oportuna a realização do presente 

estudo. 

 

 

Hipóteses  

 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008, p. 138), “construir uma hipótese não consiste 

simplesmente em imaginar uma relação entre duas variáveis ou dois termos isolados. Essa 

operação deve inscrever-se na lógica teórica da problemática.” Eles ainda conceituam que a 

hipótese trata-se de uma proposição temporária, que será verificada e confrontada com os 

dados de observação. 
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Dessa forma, descrevem-se, a seguir, as hipóteses construídas em conjunto com as 

ideias centrais do modelo teórico deste trabalho: 

 

 H0 (hipótese nula): A Crise Subprime não afetou de forma estatisticamente 

significativa os retornos gerados pelas ações ordinárias das empresas que compõem a amostra 

e os retornos medidos pelos índices das Bolsas de Valores da cada um dos países. 

 

 H1 (hipótese alternativa): A Crise Subprime afetou de forma estatisticamente 

significativa os retornos gerados pelas ações ordinárias das empresas que compõem a amostra 

e os retornos medidos pelos índices das Bolsas de Valores da cada um dos países. 

 

Uma vez que o Estudo de Eventos se propõe a testar a eficiência do mercado, onde não 

há espaço para retornos extraordinários, tem-se que a aceitação de H0indicará que o mercado é 

eficiente. Ao contrário, caso H0 seja rejeitado, o mercado será caracterizado como ineficiente. 

Assim, têm-se que a informação não foi totalmente conhecida pelos agentes do mercado os 

privilegiados a uma situação melhor do que os demais. 

 

 

Estrutura do trabalho 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. A Introdução contempla, 

primeiramente, a contextualização, importância e a relevância do tema, os objetivos gerais e 

os específicos, o problema originário, as hipóteses de pesquisa, a justificativa do trabalho e, 

por fim, a limitação do trabalho. 

 

O Capítulo 1 discute a evolução e o conceito da Hipótese de Eficiência de Mercado, 

formas de eficiência, a Racionalidade de Mercado, Riscos Sistêmicos e o Estudo de Eventos. 

Adicionalmente discute-se sobre a Teoria da sinalização e o efeito da assimetria de 

informações. 

 

No Capítulo 2 desenvolve-se um panorama sobre o segmento de seguros, tanto no 

âmbito nacional como internacional. 
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No Capítulo 3 são desenvolvidos os aspectos metodológicos e métodos econométricos 

empregados, bem como a caracterização da amostra e procedimentos para coleta de dados e 

critério de seleção. 

 

O Capítulo 4 desenvolve-se a análise dos resultados em que são verificados aspectos 

como a previsibilidade de retornos, a velocidade de reação do mercado à ocorrência dos 

eventos sistêmicos, a presença de retornos anormais, e a igualdade de variância entre os 

preços das ações. 

 

Quanto às Considerações Finais, apresenta, inicialmente, uma síntese dos objetivos e 

dos resultados. Em seguida, são feitas as últimas considerações e sugestões para futuros 

trabalhos. 

 

Finalmente o trabalho é complementado pelas Referências Bibliográficas consultadas 

para a elaboração do estudo. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O Mercado de Ações 

 

O mercado de ações é um segmento do mercado de capitais, e compreende a colocação 

primária em mercado, de ações novas emitidas pelas empresas, e a negociação secundária das 

ações já colocadas em circulação. Os negócios com ações se realizam no mercado de Bolsa e 

no mercado de balcão. Quanto mais desenvolvido o mercado acionário, com bom volume, 

liquidez e adequada regulamentação, melhor a produtividade econômica de um país. 

 

O mercado acionário é caracterizado por uma grande sensibilidade evidenciada pela 

cotação de uma ação ou carteiras às variações globais dos mercados financeiros nacionais e 

internacionais.  Adicionalmente, há uma demanda constante por informações e demonstrações 

financeiras de qualidade, com o intuito de estimar o valor justo das ações e títulos de uma 

empresa. 

 

 

1.2 Mercado Eficiente 

 

Eficiência de mercado é um conceito controverso, em função das divergências de 

opiniões sobre seu significado e também em função da questão que se coloca de que se os 

mercados não são eficientes, onde residiria esta ineficiência. 

 

Mercado perfeito é aquele no qual são necessárias e estão presentes as condições 

abaixo, segundo Copeland e Weston (1988): 

 

 Em seu funcionamento inexiste atrito: não há restrições, custos de transação ou 

impostos e os ativos são divisíveis. 

 

 Há a competição perfeita entre o mercado de produtos e o mercado de ações. Todos os 

produtores fornecem bens e serviços a um custo médio mínimo, e no mercado de 

ações, todos os participantes são tomadores de preços. 
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 A informação é gratuita e recebida ao mesmo tempo por todos os indivíduos, em 

função da eficiência em informação. 

 

 A racionalidade está presente em todos os indivíduos, que maximizam seu nível de 

satisfação ao consumir um bem ou exercer uma atividade. 

 

O mercado eficiente, segundo Damodaran (2009, p. 116) “é aquele em que o preço de 

mercado é uma estimativa não tendenciosa do valor real do investimento”.  Copelande 

Weston (1988) conceituam que a finalidade do mercado de capitais é possibilitar a permuta de 

recursos entre emprestadores e tomadores de forma eficiente. Investidores podem ter fundos 

insuficientes para lucrar em todas as oportunidades de investimentos com remuneração 

superior à taxa de captação determinada pelo mercado. A melhor situação para emprestadores 

e tomadores seria aquela que os mercados de capitais são usados eficientemente para facilitar 

as transferências de recursos. 

 

Quanto à alocação de recursos, Copeland e Weston (1988) descrevem um mercado 

como eficiente, quando a determinação dos preços é realizada igualando as taxas marginais de 

retorno (ajustadas pelo risco) para todos os emprestadores e tomadores. 

 

Para Fama (1976), o mercado de capitais eficiente é aquele mercado que processa 

competentemente as informações. Neste, os preços refletem plenamente em qualquer 

momento o julgamento perfeito de toda informação disponível, sendo um importante 

elemento do sistema capitalista, aonde o idealmente, os preços são sinais perfeitos para a 

alocação de capitais. Isto é, preços justos são esperados tanto na emissão de títulos por parte 

das empresas quanto na alocação de capital por parte dos investidores. Em resumo, o preço 

dos títulos deve ser um bom indicador de valor se não existir restrições na alocação de 

recursos no mercado de capitais. 

 

Damodaran (2009, p. 115) argumenta ainda que, de fato, o preço de mercado fornece a 

melhor estimativa de valor; ao passo que, se os mercados não forem eficientes, o preço de 

mercado pode se desviar do valor real e então “o processo de avaliação é direcionado para a 

obtenção de uma estimativa razoável do valor real”. 
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1.2.1 Hipótese do Mercado Eficiente 

 

Sewell (2011) analisa a história da Hipótese do Mercado Eficiente, ou HME, a partir do 

século XVI, quando Girolamo Cardano (1564), em seu famoso manuscrito “De Ludo Aleae”, 

destacou a igualdade de condições como fundamental para a análise de probabilidade. Séculos 

mais tarde, Regnault (1863) observou que quanto mais o tempo passa, aumenta a variação de 

preços dos títulos, aonde o desvio é proporcional à raiz quadrada do tempo. Em 1880, o físico 

inglês Rayleigh, por meio de seu trabalho nas vibrações sonoras mencionou a noção do 

caminho aleatório. Em 1889, Gibson (1889) apud Shiller (2002), utiliza a hipótese, sem ainda 

o termo Mercados Eficientes, termo esse que foi cunhado mais tarde por Harry Roberts (1967) 

apud Shiller (2002) quando o valor das ações está ligado ao julgamento das melhores 

informações a respeito das mesmas. Ao longo do tempo, vários autores trataram da ideia, que, 

todavia, recebeu sua maior atenção de Fama (1965, 1970, 1976) a partir de meados dos anos 

60 e início dos 70. 

 

Nesta época, a “Theory of Random Walks ou Teoria do Caminho Aleatório faz renascer 

o interesse e a aceitação pela Hipótese dos Mercados Eficientes (1978, p.96)”. A respeito de 

tal teoria, Fama (1965) propõe que o nível de preço futuro de uma determinada ação é tão 

previsível quanto uma sequência de uma série acumulada de números aleatórios e que as 

alterações sucessivas de preços são variáveis aleatórias independentes, identicamente 

distribuídas, do ponto de vista estatístico. Ou seja, o passado não pode ser usado para 

prognosticar o futuro de nenhuma maneira significativa, pois uma série de variações nos 

preços não tem memória. Assim, Fama, (1965) rejeita a interpretação de gráficos como 

ferramenta de valor real para o investidor no mercado de ações. Malkiel (1991) reforça tal 

ideia quanto ao mercado de ações, denotando que não seria possível prever alterações de curto 

prazo nos preços das ações. 

 

Fama (1970) elenca três condições suficientes para a eficiência dos mercados onde: 

 

a) As transações com ações são realizadas sem custo; 

b) Todas as informações estão disponíveis para todos os participantes; 

c) Existe concordância geral com as consequências das informações correntes 

sobre os preços atuais e as distribuições de preços futuros para cada ação. 
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Na mesma obra, Fama (1970) reconhece que apesar de tais condições serem suficientes, 

são desnecessárias e que também inexiste tal mercado sem fricção, no qual todas as 

informações estão disponíveis sem ônus e com a concordância quanto às implicações por 

parte dos investidores. Como exemplo, mesmo que existam grandes custos de transação, a 

ação dos investidores refletirá nos preços a plenitude da posse das informações disponíveis. 

Se um número suficiente de investidores possuírem acesso às informações, o mercado poderia 

ser descrito como eficiente. E, de forma análoga, uma discórdia entre investidores sobre as 

implicações de determinada informação não resulta, em si, na ineficiência do mercado, a 

menos que existam investidores que tenham de forma consistente, capacidade analítica 

superior das informações disponíveis que as implícitas nos preços de mercado. 

 

Esses três fatores (custos de transação, indisponibilidade de informações e discordâncias 

sobre as implicações de uma dada informação) existem em certa dimensão, e ainda que não 

sejam necessariamente fontes de ineficiência dos mercados, são fontes potenciais. 

 

Eugene Fama (1970) apoia o modelo clássico de finanças e está ligado a hipóteses sobre 

que informações estão disponíveis para os investidores e, consequentemente, refletidas nos 

preços. Sumarizamos a classificação dos três níveis de eficiência propostos de Fama (1970), 

agregando à Damodaran (2009) e Malkiel (1991): 

 

 Fraca, ataca os sustentáculos da análise técnica, afirmando que a análise técnica de 

padrões de preços passados para projetar o futuro é inútil, pois qualquer informação 

oriunda de tal análise já terá sido adicionada nos atuais preços de mercado, ou seja, os 

preços atuais incorporam as informações contidas em preços históricos e a análise 

fundamentalista baseia-se nos movimentos passados. Assim, estratégias baseadas em 

preços ou retornos históricos proporcionarão ao investidor somente lucros normais. 

Assim, os preços correntes refletem as informações contidas nos preços antigos, de 

forma que os gráficos e análises técnicas que utilizam apenas preços passados seriam 

inúteis para descobrir ações subvalorizadas. 

 

 Semiforte, os preços das ações refletem não somente as informações históricas, mas 

também, todas as informações públicas disponíveis, como demonstrações financeiras, 

anúncios sobre dividendos, lucros, fusões e aquisições, emissões de debêntures ou 
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ações e demais notícias da imprensa. Tais informações publicamente disponíveis irão 

gerar também por sua vez lucros normais e não lucros extraordinários, já que o preço 

corrente refletiria as informações contidas nos preços passados e mais todo o espectro 

de informações públicas (incluindo demonstrativos financeiros e noticias da 

imprensa). Descobrir ações subvalorizadas seria inútil também por meio desta 

abordagem. 

 

 Forte, os preços refletem todas as informações disponíveis, públicas e privadas, 

portanto mesmo os investidores inside traders não poderiam descobrir ações 

subvalorizadas utilizando informações privilegiadas. Mais uma vez, nenhum 

investidor iria auferir lucros extraordinários usando quaisquer informações, 

publicamente disponíveis ou não, incluindo as confidenciais, não divulgadas, já que os 

preços correntes refletem todas as informações, tanto públicas quanto privadas. Não 

haveria também maneira de descobrir ações subvalorizadas. O preço das ações 

refletiria, então, plenamente todas as informações disponíveis, quando num mercado 

nessas condições. 

 

Mais tarde, Grossman e Stiglitz (1980) questionam a HME, destacando o impacto da 

assimetria informacional, que ocorre quando da desigual disponibilidade de informações para 

todos investidores, pois existindo informações com custo, àqueles que delas pudessem tirar 

proveito seriam beneficiados. 

 

Para Damodaran (2009) a hipótese da eficiência dos mercados sempre será objeto de 

dúvida, dada as implicações dos mesmos para o gerenciamento e a pesquisa. Se a definição de 

eficiência de um mercado for delimitada como aquela aonde o preço do mercado é uma 

estimativa imparcial do valor real, seria fácil propor que alguns mercados serão mais 

eficientes que outros, e que alguns mercados serão mais eficientes para determinados 

investidores do que outros. A competência no ajuste rápido das ineficiências estará sujeita em 

parte à facilidade da negociação, aos custos de transação, e da atenção dos investidores que 

visam lucro naquele mercado. 
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1.3 Finanças Comportamentais 

 

A visão geral sobre os mercados eficientes, apresentada por Fama (1970), era de certa 

maneira desprovida de pessoas no mundo financeiro.  Anomalia era um termo desconhecido 

para os economistas, dada à eficiência dos mercados e a imprevisibilidade dos preços. O 

conceito de racionalidade aplicado a finanças representaria a atualização imediata dos 

comportamentos dos agentes quando diante de novas informações, e que tais informações 

disponíveis são perfeitas (THALER, 1993).  

 

Neste contexto de mercados eficientes, nos quais as decisões são tomadas de forma 

racional baseadas em todas as informações disponíveis, assume-se um comportamento 

humano maximizador de utilidades. Com o objetivo de simplificar o entendimento de tal 

conceito “utilidade”, Von Neumann e Morgenstern (1990) o substituíram por dinheiro, 

adotando a opinião que o objetivo de todos os participantes do sistema econômico é o 

dinheiro. 

 

Para Thaler (1993) a teoria proveu argumentos para que as pessoas fossem ignoradas 

nos mercados financeiros. Mesmo que grande parte dos economistas acolhesse a hipótese da 

dúvida sobre a racionalidade dos participantes dos mercados financeiros, tal dúvida não era 

levada necessariamente em consideração.  

 

Diversos trabalhos foram feitos, a partir da década de 1970, com o objetivo de entender 

e agregar aos modelos financeiros tradicionais ideias e elementos dos comportamentos 

considerados irracionais pelas teorias tradicionais. O desenvolvimento das ideias e teorias 

comumente conhecidas como finanças comportamentais obteve grande desenvolvimento 

quando alguns psicólogos desenvolveram estudos sobre o comportamento econômico dos 

seres humanos. 

 

As críticas de Simon (1957) acerca da racionalidade limitada da HME foram reforçadas 

com vários trabalhos de pesquisadores das áreas de psicologia e sociologia, com o objetivo de 

compreender e agregar aos modelos financeiros tradicionais ideias e elementos dos 

comportamentos considerados não racionais pelas teorias tradicionais.  Dentre estes estudos 

se destaca os de Kahneman e Tverski (1979) sobre o comportamento e o processo de tomada 
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de decisão do ser humano em situações de risco, que deram origem ao conceito de Finanças 

Comportamentais. Foram notados nestes estudos, que a aversão à perda pode ser avaliada 

como o padrão principal de comportamento, sendo baseado na verificação de que a dor da 

perda é superior ao prazer com um ganho equivalente. Em todos os exemplos apresentados, a 

conclusão se repete: diante de um ganho certo, as pessoas têm aversão ao risco. Perante de 

uma perda certa, as pessoas preferem arriscar, se existir uma alternativa.  

 

Sobre a percepção do risco, Kahneman e Tverski (1979) propõe ainda a atribuição de 

pesos às decisões envolvendo riscos, denominada por eles de Função Ponderação, onde o 

valor de cada resultado é multiplicado por um peso de decisão, inferidos a partir de escolhas 

entre perspectivas tão particulares quanto às probabilidades são inferidas a partir de 

preferências. Destaca-se, porém, que os pesos não são probabilidades ou seguem os axiomas 

de probabilidades e não devem ser entendidos como medidas de intensidade ou crença. As 

expectativas são medidas como ganhos ou perdas em relação a um ponto de partida inicial. 

Tal ideia faz contraponto à Teoria da Utilidade da microeconomia, que sugere o risco de um 

investimento é analisado em função da mudança que ele proporciona em seu nível de riqueza. 

 

A publicação dos trabalhos dos psicólogos Kahneman e Tverski (1979) sobre o 

comportamento e o processo de tomada de decisão do ser humano em situações de risco 

introduziu o conceito de Finanças Comportamentais, que Ritter (2003) descreve como o 

estudo dos mercados financeiros por meio de modelos com menor rigidez que os propostos 

pelas teorias de maximização de utilidade e de arbitragem. Eles formaram assim uma nova 

teoria de utilidade esperada para tomada de decisão em condições de risco (Prospect Theory), 

sustentada em três efeitos descritos por Costa (2008) e por Milanez (2003): 

 

 Efeito certeza: as possibilidades que tem maiores probabilidades de ocorrência 

recebem maior peso das pessoas; 

 

 Efeito reflexão: as pessoas tendem rejeitar o risco quando estão diante de duas 

possibilidades de ganho com a mesma utilidade esperada e tendem a aceitar o risco 

quando as mesmas possibilidades se apresentam em termos de perdas potenciais; 
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 Efeito isolamento: tentando facilitar o processo de tomada de decisão, as pessoas 

ignoram as características de cada uma das alternativas e focam suas análises sobre as 

partes que distinguem as opções de escolha. 

Desta forma, na perspectiva das Finanças Comportamentais, a decisão do investidor não 

é sempre totalmente racional. Essa abordagem visa identificar de que forma as emoções, 

estereótipos, conservadorismo e vieses cognitivos influenciam o processo de decisão de 

investidores e de que maneira tais padrões de comportamento podem gerar mudanças no 

mercado, fazendo com um mesmo problema seja percebido de maneiras distintas, em função 

de como este é estudado. Assim, é insuficiente que as informações estejam completas, 

corretas ou frequentes; a forma de estruturação das mesmas também deve ser levada em 

consideração. Sendo assim, a estruturação das proposições tem influência na escolha dentre 

alternativas e com frequência modifica o resultado que seria a escolha indicada pela teoria da 

utilidade esperada.  

 

Desse modo, as Finanças Comportamentais utilizam a aplicação de conceitos de 

psicologia ao estudo do comportamento daqueles que atuam no mercado financeiro 

(SHEFRIN, 2002). Lintner (1998) as conceituou como sendo o estudo da interpretação e da 

atuação dos investidores de acordo com a informação para tomar decisões de investimento. 

Fama e Castro (2002) também identificam que tal intercâmbio entre a Psicologia e as 

Finanças seria importante para melhor elucidar a racionalidade do tomador de decisão, um 

dos mais controversos temas das teorias financeiras. De acordo com os autores, tal 

intercâmbio toma em perspectiva a natureza humana dos tomadores de decisão no mundo 

financeiro, que sujeitos aos vieses comportamentais como humanos que são, não poucas vezes 

são distanciados da racionalidade na tomada de decisão.  

 

Alguns anos mais tarde, Fischer Black (1986) também destaca que o ruído poderia 

influenciar as decisões de investimento, ou seja, elaboram argumentos contrários à HME e a 

hipótese de racionalidade do investidor, fazendo eco longínquo com Simon e com as 

proposições de Kahneman e Tversky.  

 

Destacando que poucos fenômenos psicológicos contemplam todo o universo das 

finanças, Shefrin (2002) os classifica em três grandes temas: viés heurístico, efeitos de 

estruturação e mercados ineficientes.  
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1.3.1 Viés Heurístico 

 

Simon (1957) propôs que o julgamento individual seria restringido pela sua 

racionalidade. Tversky e Kahneman (1974), na mesma linha de pesquisa, estudaram como os 

vieses sistemáticos específicos influenciam o julgamento, ou como as regras práticas ou 

heurísticas, não comprovadas cientificamente ou sem confirmação matemática, para reduzir 

as exigências de processamento de informações da tomada de decisão. 

 

Apesar de alguma utilidade de tais heurísticas, as mesmas podem levar a erros graves 

e sistemáticos, caso fatores como: 

 

a) Representatividade, como o uso de estereótipos para avaliar a probabilidade de 

ocorrência de certo evento, não utilizando índices básicos como a taxa de frequência 

do mesmo, no processo de escolha. Insensibilidade ao tamanho da amostra – apesar do 

fato que o tamanho da amostra é um fator fundamental na estatística para análise 

racional de um problema, raramente o mesmo está alinhado com a intuição das 

pessoas.  

 

b) Interpretação errada da chance – ou ignorar o conceito de independência de eventos 

aleatórios. 

 

c) Insensibilidade à previsão - tal viés seria descrito por meio do exemplo extremo de uso 

de apenas uma informação para a metodologia de previsão da lucratividade de uma 

empresa. Caso essa informação seja positiva, a estimativa de um lucro alto se mostra 

mais representativa para a empresa. Na mesma lógica, caso haja uma informação 

medíocre, a estimativa de desempenho medíocre seria mais representativa para tal 

organização. Desta forma, o resultado mais representativo para o input disponível é 

utilizado para a previsão, que assim pode ser levada a erros por dois problemas: a 

possível falta de confiabilidade da informação; e a correta avaliação do grau de 

relevância da informação. 
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d) Ilusão da validade (ou a coerência do estereótipo) – tal viés está relacionado de forma 

intrínseca aos pontos problemáticos relatados no viés anterior de insensibilidade a 

previsão: a confiança indevida gerada por um bom encaixe entre a informação 

utilizada como input e o resultado observado. 

 

e) Interpretação errada da reversão à média – muitos eventos da vida podem tender a 

média. Apesar de tal afirmação ser estatisticamente válida, muitas vezes vai de contra 

ao sendo intuitivo para os indivíduos. O risco é iminente quando os agentes do sistema 

financeiro desconhecem o princípio da regressão à média, podendo criar defeitos em 

estimativas que desconhecem a real geração de valor. Os gestores que fracassam em 

reconhecer a tendência de regressão à média estão expostos a criar planos inadequados 

a partir do uso de premissas incorretas sobre resultados futuros, afirmou Bazeman 

(2004). 

 

f) Disponibilidade de exemplos – A probabilidade subjetiva de ocorrências está 

relacionada à frequência ou à exposição midiática dos eventos. 

 

g) Efetividade do contexto da procura – a frequência de determinado evento é julgada 

baseada na disponibilidade de contextos em os eventos ocorrem. 

 

h) Imaginação – os possíveis riscos são avaliados com base na ocorrência de eventos 

incertos e absolutamente desconhecidos. Cenários com excessivo nível de risco podem 

desenhar uma situação caótica e ainda assim o risco concreto pode estar mal 

dimensionado. Em outra perspectiva, a probabilidade de risco pode ser 

subdimensionada caso possíveis situações não sejam imaginadas pelo grupo. 

 

i) Correlação ilusória – ou a avaliação da frequência com que dois eventos acontecem 

fortemente correlacionados, porém de causas distintas. 

 

j) Ancoragem – ou ajuste insuficiente da âncora – aonde um número aleatório tem efeito 

de ancora, atuando como referência, mesmo não tendo qualquer significado. 

 

k) Vieses de eventos conjuntivos e disjuntivos – ou superestimação da probabilidade 

verdadeira de ocorrência de eventos múltiplos, ao passo que subestimam a 

probabilidade real de ocorrência de eventos que ocorrem independentemente. 
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l) Excesso de confiança - explicados como excesso de confiança em termos de 

ancoragem. 

 

 

1.3.2 Efeitos de Estruturação 

 

A teoria da utilidade exerce forte influência na análise das tomada de decisão em 

condições de risco, pois quando diante de uma escolha, o tomador de decisão racional irá dar 

preferência à perspectiva que ofereça a mais alta utilidade desejada, segundo Kahneman e 

Tverski (1979). A utilidade de um resultado é avaliada por sua respectiva probabilidade, 

existindo, todavia, casos em que a preferência das pessoas sistematicamente desobedece este 

princípio. Os autores também sugerem que as escolhas racionais propõem que a prioridade 

entre opções não mudaria com alterações na estruturação. Entretanto, mudanças de 

perspectiva modificam o tamanho relativo de objetos e o desejo relativo de opções, em função 

das imperfeições da percepção e decisão humana. 

 

Essas imperfeições levariam as pessoas a, eventualmente, selecionar uma opção que não 

tivesse necessariamente o maior valor esperado e a menor variância, embora seja importante 

destacar que, em termos de avaliação de risco, para os investidores, o caminho pode ser mais 

relevante que a chegada, pois os mesmos tendem a analisar os ganhos e perdas relativos a uma 

referência inicial e não ao nível de riqueza acumulada no final. 

 

 

1.3.3 Mercados Ineficientes 

 

Já analisamos que HME parte da premissa que a igualdade entre preço e valor seria 

almejada devido à arbitragem dos agentes racionais, tendo então dois importantes alicerces: 

atores de racionalidade interminável gerem o mercado, têm representatividade, e decidem em 

linha com a teoria da utilidade esperada, criando expectativas sem nenhum viés; os atores 

racionais imediatamente identificariam qualquer desconexão entre o preço de um ativo e seu 

valor fundamental criada pela ação de noisetraders, e fariam eventuais correções utilizando 

do mecanismo de arbitragem, ou seja, quando identificando desvios dos preços de ativos em 



28 
 

relação ao seu valor fundamental, os leva de volta ao equilíbrio e realiza lucros sem que haja 

risco ou custos adicionais. 

 

Aldrighi e Limanez (2005) descrevem que a HME dá a entender que alterações nos 

preços refletiriam apenas novas informações, que as quantidades de transação nos mercados 

financeiros seriam acanhados, que a aleatoriedade estaria presente na trajetória dos preços dos 

ativos financeiros, e que os portfólios seriam diversificados pelos indivíduos. Todavia 

existiriam muitas evidências sobre o irrealismo dessa hipótese e de suas previsões.  

 

 Bazeman (2004) analisa que existiriam várias possibilidades para que a racionalidade 

não fosse ilimitada, tais como assimetria de informações, ausência de informações, restrições 

de tempo e custo, bem como características pessoais de cada indivíduo, como inteligência ou 

capacidade de absorção de informações. 

 

Shleifer e Vishny (1997) destacam também que em um mercado constituído por um 

grande número de pequenos agentes, cada um tomando uma posição insignificante em um 

mercado mal precificado, a atuação coletiva poderia de fato ajustar os preços a seu valor 

fundamental. Porém, este pequeno fator não representa a dominância do mercado, os 

investidores qualificados sobrepujam os pequenos e estão verdadeiramente por trás das 

grandes transações. É o problema da agência, no qual cérebros e recursos estão segregados 

por uma relação de agência. 

 

Barberis e Thaler (2003) desafiam a hipótese de ganhos sem riscos quando as 

estratégias escolhidas pelos arbitradores para reequilíbrio do preço e o valor de seus 

fundamentos podem apresentam alto custo e alto risco, reduzindo assim a atratividade para os 

investidores racionais. 

 

 Os autores ressaltam como riscos: 

 

a) O risco fundamental do ativo: a baixa probabilidade de existência de um ativo 

substituto perfeito adiciona riscos para a operação. 

 

b) O risco de investidores irracionais (Noise Tradersrisk): uma anomalia nos preços já 

identificada pelos arbitradores deteriore no curto prazo. Ou seja, quando os 
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comportamentos não racionais e pessimismo acirrado estimulam tais anomalias, as 

mesmas tendem aumentar caso os tais comportamentos não sejam eliminados. Neste 

caso, é impossível detectar quando tais comportamentos cessarão, criando riscos de 

perda ao arbitrador que faça a escolha de sair no momento da baixa, desanimando a 

ação de arbitragem. 

 

c) Os custos de implementação: despesas transacionais como comissões, taxas, diferença 

entre os preços de compra e de venda de um título, podem reduzir a atratividade da 

exploração de ocasionais anomalias existentes. Assim, fatores comportamentais, como 

as heurísticas (Kahneman, Slovic e Tversky, 2001) e a forma de estruturação 

(framing) (Kahneman e Tversky, 1979), por exemplo, interferem na percepção do 

risco e na avaliação de alternativas, conduzindo, não raro, a decisões não racionais, as 

quais nem sempre visam à maximização do lucro. Tais decisões não racionais são 

abordadas por Shleifer (2000), que alertou sobre a falibilidade humana nos mercados 

competitivos, pois além da observação de que algumas pessoas são tolas, confusas ou 

preconceituosas, as mesmas estão nos mercados financeiros competitivos, nos quais 

alguns arbitradores são de todo racionais, analisando então o comportamento dos 

preços e outros aspectos da atuação do mercado quando distintos tipos de investidores 

negociam entre si. Tal estudo da falibilidade humana nos mercados competitivos é 

sustentado por dois alicerces: arbitragem limitada, sobre a imperfeição da arbitragem 

no mundo real dos mercados de títulos; atitudes dos investidores, que descreve como 

suas crenças são estabelecidas. 

 

Tal falibilidade ou irracionalidade significa que a certeza no enfoque habitual, que é 

assumir o comportamento ótimo como universal não existe, sendo mister levar em 

consideração o comportamento real dos investidores, considerando a possibilidade de que 

alguns agentes da economia se comportam menos do que racionalmente durante parte do 

tempo, ou seja, que é igualmente importante observar a conduta dos agentes racionais quanto 

o comportamento de agentes nem tanto racionais (THALER, 1993), para identificar o impacto 

das irracionalidades sistemáticas e suas consequências nos investimentos feitos pelas pessoas, 

como descreve Norton (1998) apud Kimura (2002). Se entendermos o comportamento das 

pessoas que investem, podemos compreender muito mais a respeito do comportamento dos 

mercados, propõe Thaler (1993). 
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Ainda que em sua fase de amadurecimento, as Finanças Comportamentais são um dos 

mais discutidos ramos da área das Novas Finanças, pesquisada extensamente por muitos 

acadêmicos de renome da escola da Economia que utilizaram paradigmas não econômicos de 

outras áreas das ciências sociais como a psicologia (do comportamento individual e da tomada 

de decisões sob incerteza); da sociologia (da dinâmica de grupo e dinâmica das decisões) e 

das ciências políticas (tomada de decisões coletivas), segundo relatado por Ongkrutaraksa 

(1996). Assim, temos de um lado a proposição da disponibilidade plena de informações da 

HME e da racionalidade das decisões de investimento, questionando a utilidade da análise 

gráfica, e, de outro lado, as finanças comportamentais e sua crítica à racionalidade da HME. 

 

 

1.4 Risco Sistêmico 

 

Existem muitas definições de risco, pois se trata de um conceito de difícil compreensão 

e rodeado de muitas controvérsias. No dicionário Michaelis, risco é a “possibilidade de 

perigo, incerto, mas previsível, que ameaça de dano à pessoa ou a coisa”. Percebe-se que 

quase sempre a conotação é negativa. 

 

Em Finanças a definição de risco é mais abrangente. Conforme o Dicionário de 

Finanças, do BM & BOVESPA, risco é o “grau de incerteza do retorno de um investimento”.  

 

Frank Knight (2005), economista inglês, diferenciou as expressões Risco e Incerteza 

como sendo: Risco, quando as variáveis encontram-se sujeitas a uma distribuição de 

probabilidades conhecidas, ou que podem ser calculadas com algum grau de precisão. É uma 

incerteza que pode ser medida. Incerteza: quando a distribuição de probabilidades não pode 

ser avaliada. Envolve situações de ocorrência não repetitiva. É um risco que não pode ser 

avaliado. 

 

Conforme Damodaran (2009, p. 61), “risco se refere à probabilidade de recebermos um 

retorno sobre um investimento que seja diferente daquele que esperávamos”.  

 

Carmona (2009, p. 75) também apresenta um conceito de risco associado à 

possibilidade de perda: “risco pode ser considerado como a possibilidade de perda financeira, 

já que tratamos de investimento em dinheiro”. 
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 Para maior entendimento do conceito de risco, Securato (1996, p. 21) explica que: 

 

[...] observemos que ela [definição do risco] estabelece um conceito relativo que é o 

grau de incerteza de um evento. Lembremos que um “evento certo”, ou seja, que 

com certeza ocorrerá é tratado no estudo do cálculo de probabilidades como 

correspondendo à probabilidade de 100%; nessas condições, sempre que estivermos 

diante de eventos que apresentam certo grau de incerteza, podemos estabelecer uma 

correspondente probabilidade de ocorrência do evento. 

O grau de incerteza, ou seja, o risco será intimamente ligado com a probabilidade de 

ocorrência dos eventos em estudo. A condição limite será a condição de incerteza 

plena em que não queremos ou não temos condições de usar o conceito de 

probabilidades para a avaliação do evento. Assim, desde que seja possível, a forma 

de atenuar as condições de incerteza consiste na utilização das probabilidades dos 

eventos em estudo. É por meio das probabilidades que pretendemos captar a 

influência da experiência, do julgamento e do ambiente, em diferentes condições de 

projeções dos resultados, relativos a uma questão que será objeto de decisão. 

Nestas condições, a forma mais comum de tratamento da questão é a obtenção de 

uma distribuição de probabilidades, sua média e desvio em relação à média é 

entendido como o risco da variável em estudo. 

 

 

Segundo Damodaran (2009), os riscos podem ser classificados em risco diversificável 

e não diversificável. O risco diversificável é proveniente de ações de empresas específicas da 

empresa e comuns ao mercado que afetam um único investimento ou poucos, no máximo. 

Risco diversificável (não sistêmico) deriva do fato de que muito dos perigos que rodeiam a 

empresa são peculiares àquela empresa e, eventualmente, aos seus competidores imediatos. O 

risco não diversificável (sistêmico) é o risco de mercado, ou seja, é o risco que não pode ser 

evitado, uma vez que deriva de fatores que ameaçam todos os negócios (BRIGHAM e 

EHRHARDT, 2006).    

 

Dessa forma, o risco total de um investimento compreende o somatório do risco 

diversificável (não sistêmico) e o risco não diversificável (sistêmico). O risco interno é 

considerado a parcela controlável do risco total.   

 

Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 233) definem: “um risco sistemático é qualquer risco 

que afeta um grande número de ativos, e cada um deles com maior ou menor intensidade”, e 

“um risco não sistemático é um risco que afeta especificamente um único ativo ou um 

pequeno grupo de ativos”. 
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Segundo Santos et al (2008), os fatores que ameaçam todos os negócios são 

caracterizados como eventos sistêmicos. Os eventos sistêmicos podem resultar de ações 

concorrenciais, como redução de preço, extensão do prazo de financiamento, crises 

financeiras; bem como de guerras, greves, atentados terroristas, acidentes naturais e 

climáticos. 

 

Conforme Assaf Neto (2011, p. 306), o “risco sistêmico é determinado pelo 

comportamento da conjuntura, tanto nacional como internacional, que atua sobre as taxas de 

juros do mercado, câmbio e preços em geral”. 

 

Para Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2008, p. 207), o risco de investimento está 

relacionado à probabilidade de os retornos efetivos serem menores que os retornos esperados 

e “quanto mais estreita a distribuição de probabilidade dos retornos esperados no futuro, 

menor será o risco de um investimento”. 

 

O retorno de qualquer ação negociada no mercado de capitais é composto de duas 

partes: o risco esperado e o risco inesperado. Risco esperado é a parte do retorno que os 

investidores esperam obter. O risco inesperado é reflexo de eventos e divulgação de 

informações e acontecimentos não esperados, que resultam em alterações anormais no retorno 

de títulos negociados no mercado. O risco é definido como a própria variância do retorno. 

Quanto maior a variância, maior o risco ou ainda, em outras palavras, quanto maior a 

amplitude desse desvio, maior será o resultado exigido para compensar o risco assumido. 

 

O risco sistêmico do ativo pode ser medido pelo coeficiente beta (β) que é o índice de 

correlação entre os retornos dos ativos, ou seja, é o resultado da divisão da covariância entre 

os retornos da carteira de mercado e os retornos do ativo de risco pela variância da carteira de 

mercado. O coeficiente beta (β) pode ser descrito pela seguinte equação: 

 

β=Cov(R1, Rm)           (1) 

Var(Rm) 

 

Sendo: 

Rm– Retorno da Carteira de Mercado; 

Ri– Valor do Retorno do Ativo i. 
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Como a covariância da carteira de mercado em relação a ela mesma é sua variância, 

o beta da carteira de mercado (e, por extensão, o ativo médio nela contido) é 1. 

Ativos que são mais arriscados do que a média (usado esta medida de risco) terão 

betas maiores do que 1, e ativos mais seguros do que a média terão betas menores do 

que 1. O ativo livre de risco terá um beta igual a zero. (DAMODARAN, 2009, p. 

72). 
 

 

1.5 Teoria da Sinalização 

 

A assimetria informacional ocorre quando determinado indivíduo ou grupo estabelecem 

entre si uma transação econômica com uma das partes envolvidas detendo informações 

qualitativa ou quantitativamente superiores aos da outra parte, que permitam tomar uma 

decisão de melhor qualidade e segundo seus interesses específicos. (FISHER, 

FREDERICKSON e SEAN, 2002). 

 

A Teoria da Sinalização trata dos problemas de assimetria informacional nos mercados 

e procura demonstrar como essa assimetria pode ser reduzida com a sinalização de mais 

informação. 

 

Na década de sessenta foram desenvolvidos novos fundamentos teóricos para responder 

questões relacionadas à assimetria de informação. Destacam-se quatro artigos pioneiros, que 

proporcionaram uma base para o desenvolvimento de pesquisa até então sem precedentes, 

sobre a Teoria da Sinalização. São eles: William Vickrey (1961), que estudou os incentivos 

quando os agentes têm informação privada num contexto de leilões; George Akerlof (1970) 

mostrou que quando uma das partes envolvidas na transação tem mais informação sobre as 

características do bem do que a outra, a existência de mercado para bens diferenciados pode 

estar comprometida e até entrar em colapso; e, Michael Spence (1973), que analisa a 

assimetria de informação no mercado competitivo de trabalho, demonstrando como os agentes 

podem usar a sinalização para reagir aos efeitos da seleção adversa. “Apesar de essa teoria ter 

sido desenvolvida no mercado de trabalho, a sinalização é um fenômeno geral aplicável em 

qualquer mercado com assimetria informacional (MORRIS, 1987, p. 48)”. 

 

Dessa forma, observamos aplicações da Teoria da Sinalização em áreas como: Finanças 

(ROSS, 1977; LELAND e PYLE, 1977; BHATTACHARYA, 1979; MYERS e MAIJLUF, 
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1984; MILLER e ROCK, 1985; JOHN e WILLIAMS, 1985; HARRIS e RAVIV, 1991); 

Marketing (KIRMANI e RAO, 2000); Auditoria (BAR-YOSEF e LIVNAT, 1984); Comércio 

Internacional (BRAINARD e MARTIMORT, 1996; COLLIE e HVIID, 1999; SHY, 2000); 

Direito (FARBER, 2002); Terrorismo (LAPAN e SANDLER,1993); dentre outras. 

 

A sinalização é, portanto, a tentativa, por parte de certos indivíduos, de comunicar suas 

informações privadas de um modo crível (MILGRON e ROBERTS, 1992). A grande questão 

quando existe assimetria de informação é como o equilíbrio de mercado irá ser afetado. 

 

Segundo Akerlof (1970), quando existe assimetria informacional, entre os agentes 

econômicos, pode haver o comprometimento do volume de negócios realizados no mercado, 

pois, nesse ambiente de incerteza, em que o comprador não pode diferenciar os produtos bons 

dos ruins, provavelmente, não haverá negociação. 

 

Spence (1973) trata da aplicação dos pressupostos do modelo de sinalização de 

equilíbrio básico e uma possível interação de sinais e índices, no mercado de capitais. 

 

Conforme apresentada na pesquisa de Dalmácio (2009), sob a perspectiva da Teoria da 

Sinalização, considerou-se a tese de que a governança corporativa representa um sinal, 

emitido pelas empresas, ao mercado de capitais, capaz de influenciar a acurácia das previsões 

dos analistas de investimento do mercado brasileiro. Este mesmo estudo confirmou que a 

adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa representa um sinal, emitido pelas 

empresas, ao mercado de capitais brasileiro, capaz de influenciar a acurácia das previsões 

feitas pelos analistas de investimento que atuam nesse mercado. 

 

A escolha da Teoria da Sinalização, como suporte teórico, justifica-se, uma vez que os 

sinais emitidos pelas empresas, ao adotarem estratégias diferenciadas de investimentos, 

podem representar parâmetros na mudança da probabilidade condicional que definem as 

crenças, tanto dos analistas quanto dos investidores do mercado. 

 

 

1.6 Estudo de Eventos 
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O Estudo de Eventos, introduzido pelos trabalhos de Ball e Brown (1968) e Fama 

(1969), é uma técnica que tem como finalidade avaliar o impacto de um evento adverso ou 

uma informação pública no comportamento dos preços dos títulos. Este estudo é muito 

utilizado para aferição da eficiência do mercado em sua forma semiforte, na qual os preços 

dos ativos refletiriam imediatamente o efeito de um determinado evento tornando-o público. 

 

Segundo Damodaran (2009, p. 121), um estudo de eventos “é projetado para examinar 

reações de mercado e retornos adicionais em torno de eventos de informação específicos. Os 

eventos de informação podem ser gerais, como anúncios macroeconômicos, ou específicos de 

empresas, como divulgação de lucros ou dividendos”. 

 

Na visão de Brown e Warner (1980), o objetivo do estudo de eventos é identificar se 

nos períodos próximos à divulgação das informações houve um retorno anormal. 

 

Campbell, Lo e MacKinlay (1997) definem estudo de evento como a metodologia que 

permite mensurar o efeito de um evento econômico no valor de uma empresa específica. 

Neste mesmo estudo, Campbell, Lo e MacKinlay (1997) definem sete etapas do estudo de 

eventos, listadas na Figura 1, a seguir: 

 

 

Figura 1- Etapas do Estudo de Evento 

Fonte: Campbell, Lo e MacKinlay (1997). 

 

 

1.6.1 Definição do evento 

 

A primeira etapa desta metodologia é a definição do evento ou eventos que se pretende 

testar e que, a princípio, esperam-se gerar impactos nos preços das ações. 

 

A data da ocorrência do evento é definida como “data zero” e a “janela de evento” é o 

período no qual os preços das ações das empresas definidas na amostra serão examinados. 
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A definição do número de observações que comporão a janela de evento é feita de 

forma subjetiva, contudo seu número de observações não pode ser curto demais, de forma que 

não capture eventuais informações privilegiadas ou longo demais, capturando oscilações 

anormais não relacionadas ao evento que se pretende testar. A Figura 2, a seguir, esquematiza 

a linha do tempo de um estudo de evento: 

 

Janela de

Estimação

Janela de

Evento

Janela Pós-

Evento

0T T T T
10 2 3

τ
 

Figura 2 - Linha do Tempo para um Estudo de Evento 

Fonte: Campbell, Lo e MacKinlay (1997). 
 

 

Onde:  :  τ = 0: data do evento 

 τ  = T1 + 1 até τ = T2: janela do evento 

 τ  = T0 + 1 até τ = T1: janela de estimação 

 

Define-se um período de estudo antes e outro depois de forma a possibilitar a 

comparação entre os retornos anormais antes e depois do evento. 

 

 

1.6.2 Critério de seleção 

 

Nesta etapa é necessário determinar o critério de seleção da amostra para o estudo. 

Campbell, Lo e MacKinlay (1997) alertam para o fato de que a seleção pode conter algumas 

restrições relativas à amostra, como disponibilidade de informações quanto às cotações, à 

listagem ou não das ações em determinadas bolsas de valores, etc. 
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1.6.3 Medição dos retornos normais e anormais 

 

A próxima etapa do Estudo de Eventos consiste na medição dos retornos normais (Rit) e 

anormais (ARit).  O retorno normal (Rit) é o retorno esperado para a ação caso o evento 

analisado não tivesse ocorrido. Segundo Camargos e Barbosa (2003), o retorno normal (ou 

esperado exante) de um portfólio composto de todos os títulos do mercado é a média 

ponderada do volume financeiro negociado dos retornos das ações negociadas. 

 

O retorno anormal (ARit), segundo Capmbell, Lo e MacKinlay (1997), trata-se do 

retorno expost realmente observado pela ação. Isso pode ser feito pela seguinte equação: 

 

ARit = Rit – E (Rit)       (2) 

 

Onde: 

ARit, Rit e E(Rit) são, respectivamente, o retorno anormal, o retorno observado e o retorno 

esperado, todos na data t. 

 

Dessa forma, buscando-se observar o impacto do evento nas ações das empresas 

selecionadas, calcula-se a diferença entre o retorno esperado fornecido pelo modelo e o 

retorno observado no período de análise com o intuito de identificar se houve um 

comportamento anormal nos períodos posteriores ao evento especifico objeto do estudo. 

Assim, busca-se caracterizar como estatisticamente significante a influência do evento sobre o 

comportamento das ações, nos dias posteriores ou mesmo na data da ocorrência de um evento. 

 

 

1.6.4 Procedimento de Estimação 

 

Nesta etapa é estimado o desempenho das ações no período chamado “período da Janela 

de Estimação”, definida como um período anterior à janela de Evento. 

 

 

1.6.5 Procedimentos de Testes 
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Tendo estimado o comportamento das ações previamente ao evento, os retornos 

anormais podem ser calculados e os procedimentos de testes definidos, utilizando janelas de 

Comparação (no período pós-evento).  Nesta etapa é importante definir as hipóteses nulas e 

determinar as técnicas de acumulação dos retornos anormais (CAMPBELL, LO e 

MACKINLAY, 1997). 

 

1.6.6 Resultados empíricos, Interpretações e Conclusões. 

 

Após os cálculos estatísticos e o teste de hipótese, a próxima etapa é a apresentação dos 

resultados empíricos e importante a elaboração de um diagnóstico acerca das conclusões. 
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2 PANORAMA SINTÉTICO DO SETOR DE SEGUROS 

 

 

O seguro é milenar, mas é, no entanto cada vez mais atual. O mercado de seguros 

desempenha um importante vital no desenvolvimento da economia de qualquer país e do 

comércio mundial. Os benefícios da indústria de seguros se devem à natureza dos serviços 

que proporciona. O homem e os bens que constituem o seu patrimônio representam um 

potencial sócio econômico que pode ser reduzido ou anulado pela ocorrência de determinados 

eventos aleatórios. Da necessidade de se precaver desses eventos, surgiu a instituição do 

seguro, cuja finalidade precípua é ressarcir ou compensar os prejuízos econômicos 

decorrentes da efetivação dos riscos.  

 

As seguradoras podem fazer novos investimentos ou parar de expandir negócios já 

existentes, como se recusarem a garantir, em seguida, Bancos recusam os empréstimos 

necessários.  A maioria das empresas que possuem financiamentos bancários para o seu 

desenvolvimento, são obrigadas pelos Bancos a segurar suas exposições.  

 

As seguradoras possibilitam às comunidades se recuperarem das consequências 

desastrosas financeiras das catástrofes naturais (terremotos, tsunamis, tempestades tropicais) 

ou de eventos sistêmicos inesperados como, por exemplo, o ocorrido em 11 de setembro de 

2001. As seguradoras também desempenham um papel social na sociedade através do 

patrocínio de eventos esportivos, programas educativos e da juventude a mecanismos 

vocacionados para citar apenas algumas das Seguradoras filantrópicas contribuições para a 

sociedade. 

 

Na maioria dos países, as seguradoras estão classificadas em dois grupos: ramo vida 

(seguros de pessoas e planos de previdência complementar) e ramo não vida (seguros 

elementares). O ramo vida inclui as apólices contra risco de morte e invalidez decorrentes de 

causas naturais ou acidentais, bem como os planos de previdência complementar aberta. Os 

seguros elementares têm por finalidade a garantia de perdas, danos ou responsabilidades sobre 

objetos ou pessoas, excluída desta classificação os seguros do ramo vida. 

 

As seguradoras de vida e não vida estão sujeitas a diferentes regulamentações e 

apresentam diferenças em suas regras fiscais e contábeis. A principal razão para a distinção 
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entre os dois tipos de empresa é que nas seguradoras de vida e previdência complementar, os 

negócios são de natureza de muito longo prazo - cobertura de seguro de vida ou de uma 

pensão pode cobrir os riscos ao longo de muitas décadas. Por outro lado, a cobertura de 

seguro dos ramos elementares ou outros que não de vida e previdência, geralmente cobre um 

período mais curto, como um ano.  

 

No âmbito internacional, costuma-se incluir o seguro saúde no ramo não vida, junto 

com os seguros elementares. O mesmo não ocorre no Brasil, onde o seguro saúde está sujeito 

a um órgão regulador específico, a ANS.  

 

A Tabela 1, abaixo, demonstra a evolução do PIB ao longo do tempo. 

 

 

Países 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alemanha 0,0 -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7

Brasil 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5

Canadá 2,9 1,9 3,1 3,0 2,8 2,2 0,7 -2,8 3,2

China 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4

EUA 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 0,0 -3,5 3,0

França 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5

Holanda 0,1 0,3 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8 -3,5 1,7

Hong Kong 1,8 3,0 8,5 7,1 7,0 6,4 2,3 -2,7 7,0

Italia 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,1 1,5

Japão 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -6,3 4,0

Suiça 0,4 -0,2 2,5 2,6 3,6 3,6 2,1 -1,9 2,7

Reino Unido 2,7 3,5 3,0 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1  
Tabela 1 - Crescimento (%) do PIB em países estudados na amostra 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do World Bank 

 

Segundo dados divulgados pela Swiss Re, em seu relatório Sigma (2011), a penetração 

dos prêmios de seguros no PIB de países desenvolvidos é significativa, a exemplo da 

Holanda, Reino Unido, com 12,4% do PIB, sobretudo quando comparado ao apresentado no 

Brasil (3,1%), conforme apresentado no Gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 - Penetração de seguros – prêmios como % do PIB, 2011 
Fonte: Elaborado pela autora, baseado no Relatório da Swiss Re (2012) 

 

 

O Gráfico 2, abaixo, demonstra o crescimento dos prêmios de seguros de 1980 a 2011.  

 

 

Gráfico 2- Crescimento do prêmio total de 1980 a 2011 

Fonte: Swiss Re, Sigma No. 3/2012, “World Insurance in 2011” 

 

 

Pode-se observar que o ano de 2008 apresentou uma redução acentuada no segmento de 

prêmio de vida, enquanto que o ano de 2010 apresentou variação positiva. O segmento de 

vida, neste mesmo ano, foi o que apresentou maior crescimento (6,3% contra 4,4% não vida). 
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Contudo, em 2011, os prêmios totais de seguros apresentaram uma redução de 0,8% em 

relação ao ano anterior. 

 

A Tabela 2 a seguir, demonstra o ranking dos 20 maiores países por prêmio de seguro 

em 2011, bem como a composição do prêmio total entre prêmios não vida e os prêmios de 

vida para estes países. 

 

(Em milhões US$)

1 Estados Unidos (1), (2)        667.107        537.570     1.204.677 26,2%

2 Japão (2), (6)        130.741        524.668        655.408 14,3%

3 Reino Unido (2)        109.486        210.067        319.553 7,0%

4 França (2)          98.359        174.753        273.112 5,9%

5 Alemanha (3)        131.292        113.869        245.162 5,3%

6 China (3)          87.319        134.539        221.858 4,8%

7 Itália          55.426        105.089        160.514 3,5%

8 Coréia do Sul (2), (6)          51.223          79.161        130.383 2,8%

9 Canadá (2), (5)          69.045          52.167        121.213 2,6%

10 Holanda (2)          79.722          31.210        110.931 2,4%

11 Austrália (2), (4)          43.899          45.187          89.086 1,9%

12 Espanha (2)          40.731          39.257          79.987 1,7%

13 Taiwan          14.283          64.133          78.416 1,7%

14 Brasil (3)          37.241          41.046          78.287 1,7%

15 Índia (6)          12.187          60.442          72.628 1,6%

16 Suiça (3)          28.494          35.083          63.576 1,4%

17 África do Sul (3), (5)          10.842          41.534          52.376 1,1%

18 Irlanda (2)            9.211          43.038          52.250 1,1%

19 Russia          42.071            1.185          43.257 0,9%

20 Suécia  (3)          10.150          31.961          42.111 0,9%

Outros        240.692        261.213        501.904 10,9%

    1.969.519     2.627.168     4.596.687 100%

(2) Estimativa.

(3) Dados Provisórios.

(4) Não-Vida: julho de 2010 a junho de 2011.

(5) Prêmios de seguro de Vida são prêmios líquidos.

(6) Abril de  2011 a Março de 2012.

Total

(1) Prémios de seguros de vida incluem uma estimativa de negócios de Pensão do grupo; Prêmios não-

vida incluem os Fundos .

Ranking País

 Prêmios - 

Não Vida  

 Prêmios - 

Vida 

 Valor Total 

dos Prêmios 

Percentual do 

Total de 

Prêmios

 

Tabela 2 - Ranking mundial por Prêmio de Seguros – 2011. 

Fonte: Relatório da Swiss Re, Sigma, No. 3/2012. 
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Estudos mais recentes sobre seguros no mundo, da Swiss Re (2012), mostram que os 

prêmios dos ramos não vida continuaram a crescer (1,9% em 2011), muito embora o total de 

prêmios tenha declinado 0,8%no mundo todo em 2011. 

 

O mercado para o setor de seguros permanece muito desafiador, contudo espera-se uma 

perspectiva mais positiva, com melhores condições econômicas, especialmente depois de 

2012. 

 

 

2.1 Panorama Americano 

 

Os Estados Unidos são o quarto maior país em área total, o quinto maior em área 

contínua e o terceiro em população. A economia dos Estados Unidos é a maior economia 

nacional do mundo, com um PIB que, em 2008, foi de 14,2 trilhões de dólares, o que foi 

equivalente a um quarto do valor do PIB nominal mundial e um quinto do PIB mundial por 

paridade do poder de compra. Os Estados Unidos são o maior importador e terceiro maior 

exportador de bens, embora as exportações per capita sejam relativamente baixas.  

 

Como já detalhado anteriormente, a Crise Subprime foi deflagrada mundialmente em 

setembro de 2008, após o pedido de concordata do banco Lemahn Brothers. Contudo, os 

Estados Unidos já vinham sendo afetados pelo forte viés de alta das taxas de juros a partir de 

2002, que apesar do acompanhamento e ajustamento do Federal Reserve Bank, contribuiu 

para o aumento da inadimplência e perdas financeiras significativas em créditos hipotecários 

concedidos.  

 

Em 2008, o déficit comercial total dos EUA foi de 696 bilhões de dólares. O mercado 

de trabalho também foi afetado por esta crise de crédito originada nos problemas do mercado 

imobiliário. A taxa de desemprego fechou o ano de 2008 em 7,2%, pior nível desde 1993.  

 

A economia americana se manteve retraída, com concessão limitada de crédito e queda 

no preço dos imóveis, mesmo com as medidas governamentais e com a concessão dos 

empréstimos de instituições financeiras e governamentais aos bancos americanos. 
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Apesar de toda a turbulência, conforme verificado na Tabela 2, em 2011, o Estados 

Unidos encontravam-se na 1ª colocação do Ranking mundial por prêmios de seguros, com 

26,2%%, o que representava US$ 1.205 bilhões. Destes, US$ 538 bilhões referem-se a 

prêmios de seguros de vida, e R$ 667 bilhões, a prêmios de seguros não vida, ou 45% e 55%, 

respectivamente, conforme Gráfico 3, a seguir: 

 

 

 
Gráfico 3- Composição dos prêmios de seguros nos EUA, 2011. 

Fonte: Swiss Re, Sigma No. 3/2012, “World Insurance in 2011” 

 

 

Segundo pesquisas e projeções da Swiss Re (2012), a economia dos EUA continua a 

crescer, embora a um ritmo moderado. A perspectiva dos EUA prevê um crescimento real do 

PIB de 2,2%em 2012 e 2,7% no próximo ano, com inflação de 2,0% em ambos os anos.  

 

2.2 Panorama Europeu 

 

A Europa é formada por 49 países, dos quais 27 pertencem à União Europeia (EU). A 

União Europeia é uma parceria econômica e política de características únicas entre esses 

países e que se tornou um grande mercado único com uma moeda comum, o Euro. O mercado 

único é o principal motor da economia europeia, permitindo a livre circulação de pessoas, 

bens, serviços e capitais. 
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Os seis países fundadores da União Européia são: a Alemanha, a Bélgica, a França, a 

Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. A eles somaram-seoutros 21 países ao longo dos anos, 

conforme ano de adesão em parênteses: Áustria (1995), Bulgária (2007), Chipre (2004), 

República Checa (2004) Dinamarca (1973), Estónia (2004), Finlândia (1995), Grécia (1981), 

Hungria (2004), Irlanda (1973), Letónia (2004), Lituânia (2004), Malta (2004), Polónia 

(2004), Portugal (1986), Roménia (2007), Eslováquia (2004), Eslovénia (2004), Espanha 

(1986), Suécia (1995), Reino Unido (1973).  

 

Desde o início da crise econômica mundial, em 2008, tem-se assistido a um empenho 

constante e determinado dos governos dos países da União Europeia, do Banco Central 

Europeu e da Comissão Europeia, que têm colaborado de forma estreita para promover o 

crescimento e o emprego, proteger a poupança, manter um fluxo de crédito acessível aos 

particulares e às empresas, assegurar a estabilidade financeira e instaurar um melhor sistema 

de governança para o futuro. 

 

A Europa representa 36% do total de prêmios no mundo, conforme Gráfico 4, seguido 

pela América do Norte, com 29% e Ásia com 28%. 

 

 
Gráfico 4 - Prêmios totais em 2011 – visão global 

Fonte: Swiss Re, Sigma No. 3/2012, “World Insurance in 2011” 

 

 

Se analisarmos a Europa como um todo, os prêmios de seguros apresentam a 

composição demonstrada no Gráfico 5, a seguir, ou seja, 59% para seguros de vida e 41% 
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para seguros nãovida, dos quais 11% referem-se a seguros de Saúde e os demais 30% se 

encontram pulverizados entre os ramos de Automável, Transposte, Riscos Diversos e demais 

ramos. Vale ressaltar, no entanto, que esta divisãoapresenta grande variaçãoentre os países 

que a compõem. 

 

 

 
Gráfico 5 - Segmentação dos prêmios de seguros na Europa 

Fonte: Insurance Europe Federation, “European Insurance - Key Facts, August 2012” 
 

 

Em 2011, segundo Insurance Europe Federation (2012), o prêmio médio per capita 

atingiu o patamar de €1.818 em comparação com €1.530 dez anos antes e o prêmio em 

relação ao PIB diminuiu para 7,6%. Este índice varia consideravelmente de país para país, 

indo de 1,3% na Turquia, para 3,3%, na Holanda. 

 

O número de companhias de seguros na Europa tem flutuado ao longo dos últimos 10 

anos, refletindo a onda de fusões e aquisições que ocorreram no final da década de 1990 na 

sequência da liberalização e desregulamentação do mercado da União Européia. Segundo a 

Swiss Re (2011) estima-se que cerca de 5.500 companhias de seguros estavam operando na 

Europa em 2011, empregando aproximadamente 950.000 pessoas diretamente. Cerca de um 

quarto dos cidadãos da União Europeia estão cobertos por plano de saúde particular. 

 

Os números macroeconômicos do mercado europeu mostram que as seguradoras 

européias vem resistindo satisfatoriamente à crise econômica, pois o total de prêmios brutos 
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emitidosparatodo o mercado europeu tem aumentadoa uma média de cerca de 3%ao ano 

durantea última década (apesar da queda apresentada em 2008, na qual o total de prêmios caiu 

quase 6%) eatingiu o patamar de € 1.074 bilhões de euros em 2011, conforme a Insurance 

Europe Federation (2012). 

 

Os quatro maiores mercados da Europa - Reino Unido, França, Alemanha e Itália - são 

responsáveis por mais de 60% dos prêmios totais de segurosna Europa, conforme detalhado 

no Gráfico 6 a seguir: 

 

 
Gráfico 6 - Prêmios totais na Europa em 2011 – destaque para os principais países 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no relatório da Swiss Re, Sigma No. 3/2012. 

 

 

2.3 Panorama Asiático  

 

A Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população.  Na década de 

2000, o Sudeste Asiático, liderado inicialmente pelo Japão e posteriormente pela China 

apresentou um crescimento expressivo, o chamado “milagre asiático”. Segundo Leão, Pinto e 

Aciolly (2011), esse crescimento deixou de ser fenômeno regional para se tornar realidade 

mundial, ultrapassando as fronteiras do espaço geográfico asiático. A China, líder dessa 

dinâmica, tornou-se o principal produtor e exportador mundial de manufaturas e importante 

mercado consumidor de máquinas e equipamentos da Europa e dos países asiáticos mais 

desenvolvidos, assim como de matérias-primas de países da América Latina, da África e da 
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Ásia em desenvolvimento. A China tem alterado a divisão internacional do trabalho e tem 

sido considerada a fábrica do mundo. 

 

Com a crise de 2008, essa questão ganhou ainda mais relevância, pois geralmente são 

nesses momentos de crise que se abrem possibilidades para que alguns Estados consigam 

subir na hierarquia do sistema mundial. 

 

Ainda conforme Leão, Pinto e Aciolly (2011), a manifestação da grave crise global 

desde 2008 tornou mais perceptível o conjunto de sinais da decadência relativa dos Estados 

Unidos, evidenciando um novo deslocamento do centro dinâmico da América (Estados 

Unidos) para a Ásia (China) e o reaparecimento da multicentralidade geográfica mundial.  

 

O Quadro 1, a seguir, detalha a taxa de crescimento real do PIB, pelos principais países 

da Ásia, separando em dois blocos: Ásia desenvolvida e Ásia em desenvolvimento.  Vale 

destacar o crescimento apresentado pelo bloco de países da Ásia em desenvolvimento, 

superior à média mundial nos quatro anos demonstrados. 

 

2008 2009 2010 2011 (E)

Mundo 1,6% -1,1% 4,7% 3,3%

Países Industrializados 0,0% -3,8% 2,8% 1,5%

Mercados Emergentes 5,7% 3,4% 7,7% 5,8%

Ásia

Ásia Desenvolvida

Australia 2,6% 1,4% 2,5% 1,8%

Hong Kong 2,3% -2,7% 6,8% 5,5%

Japão -1,2% -6,3% 4,1% -0,2%

Korea 2,4% 0,2% 5,2% 3,6%

Singapura 1,5% -2,0% 14,5% 5,0%

Taiwan 0,1% -1,9% 10,9% 4,6%

Ásia em Desenvolvimento

China 9,6% 9,2% 10,4% 9,1%

Índia 6,7% 7,4% 8,4% 7,2%

Indonésia 5,8% 4,5% 6,1% 6,4%

Malásia 4,1% -1,7% 7,3% 5,0%

Filipinas 4,7% 1,0% 7,3% 4,5%

Tailandia 4,8% -2,3% 7,9% 2,5%

Vietnã 6,3% 5,3% 6,8% 6,0%  

Quadro 1- Taxa de Crescimento Real do PIB - Ásia em destaque 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado no Relatório Global insurance industry led by double-digit 

growth in emerging Asia, Swiss Re (2011). 



49 
 

A seguir, a Tabela 3 detalha o crescimento dos prêmios de seguros, de 2008 a 2011, 

segregando em prêmios de seguro de vida e prêmios de seguro não vida.   

 

2008 2009 2010 2011(E) 2008 2009 2010 2011(E)

Mundo -7,2% -0,2% 3,7% -1,4% -1,6% 0,1% 1,7% 1,8%

Países Industrializados -9,5% -1,1% 2,6% -1,8% -2,6% -0,5% 0,5% 0,6%

Mercados Emergentes 14,7% 6,5% 10,5% 0,6% 6,1% 3,9% 9,6% 8,9%

Ásia 2,0% 4,3% 8,3% 0,6% 2,1% 7,2% 9,7% 8,1%

Ásia Desenvolvida -2,9% 1,8% 5,6% 1,7% 0,2% 3,6% 3,3% 5,6%

Australia -16,2% -15,6% -0,7% 6,7% 2,1% 4,3% 1,0% 1,2%

Hong Kong -11,5% -4,7% 9,4% 11,0% 5,6% 7,2% 2,2% 6,5%

Japão 1,5% 4,7% 4,6% 3,0% -4,0% -0,2% -0,2% 4,2%

Korea -6,4% 1,8% 4,5% -1,5% 6,6% 12,4% 13,4% 11,4%

Singapura -9,1% -14,3% 4,1% 5,9% 6,3% -1,0% 6,2% 4,1%

Taiwan -1,7% 4,9% 15,8% -8,0% -7,5% -4,6% 2,9% 8,2%

Ásia em desenvolvimento 19,3% 11,1% 15,3% -2,1% 7,7% 16,5% 24,0% 12,8%

China 40,9% 12,8% 25,7% -6,0% 10,7% 23,2% 30,3% 15,0%

Índia 1,7% 7,9% -3,6% 2,5% 1,6% 3,2% 9,2% 8,6%

Indonésia -0,5% 15,8% 16,7% 11,9% 11,7% 2,1% 13,6% 10,3%

Malásia -2,6% 7,0% 8,5% 6,3% 3,6% 5,2% 7,2% 4,6%

Filipinas -31,7% -2,5% 19,0% 12,9% -0,2% 1,4% 12,0% 2,8%

Tailandia 3,2% 16,7% 9,8% 4,8% -0,3% 4,4% 9,5% 5,4%

Vietnã -14,9% 0,7% 12,7% 4,6% 2,6% 9,8% 13,0% 6,9%

Vida Não Vida

 

Tabela 3 - Taxa de crescimento de Prêmios de Seguros - Vida e Não Vida 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no Relatório Global insurance industry led  by double-digit 

growth in emerging Asia , Swiss Re (2011) 

 

 

Pode-se observar que a Ásia como um todo manteve um crescimento superior à média 

do “Mundo” e, quando se analisa o bloco da Ásia em desenvolvimento, verifica-se que o 

crescimento é ainda mais expressivo.  Em 2008, por exemplo, quando os reflexos da crise 

Subprime produziam efeitos negativos em diversos países e suas economias, a Ásia 

apresentava um crescimento de 2% para os prêmios de seguro de vida e 2,1% para os prêmios 

de seguro não vida.  Cabe o destaque ao desempenho da China, que neste mesmo período de 

2008, apresentou crescimento de 40,9% e 10,7, para os prêmios de seguro de vida e não vida, 

respectivamente. 

 

Em 2011, no bloco da Ásia – Desenvolvidos, a maioria dos mercados registou um 

crescimento estável em prêmios de seguro de vida em 2011, impulsionado pela forte demanda 

por produtos ligados a investimentos no primeiro semestre do ano.  Já no bloco da Ásia 

emergente ou em desenvolvimento, a taxa de crescimento real do seguro de vida era fraco na 
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China (estimada em -6,0% em 2011) e Índia (2,5%), devido ao aperto regulatório de 

distribuição de produtos e design. Outros mercados, especialmente na Indonésia (11,9%) e 

Filipinas (12,9%), apresentaram um crescimento forte ou estável. 

 

 

2.4 Panorama Brasileiro 

 

Os setores de seguros, previdência complementar e capitalização estão sujeitos a uma 

regulamentação muito abrangente no Brasil. O Sistema Nacional de Seguros Privados é 

formado pelo O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), pelas companhias de seguros e entidades de previdência 

complementar, pelas companhias de resseguro e dos corretores de seguros. 

 

Até o fim da década de 80, o mercado de seguros se encontrava estagnado. O Brasil 

apresentava inflação elevada, e, além disso, havia outros entraves como a regulação inibidora 

da competição e a cultura nacional não familiarizada com os seguros. A partir da criação do 

Plano Real, e o sucesso da estabilização monetária de 1994, redução da inflação e das taxas de 

juros, teve início um período de crescimento mais acentuado, e, desde então, o mercado de 

seguros mudou consideravelmente. As seguradoras passaram a ter maior liberdade de fixação 

de preços e demais condições das apólices, diversas companhias internacionais passaram a 

operar no Brasil, a oferta de produtos se diversificou e a maior concorrência trouxe benefícios 

para os consumidores na forma de queda de prêmios.  

 

Na última década, o Brasil apresentou um crescimento significativo passando de R$ 33 

bilhões, em 2000 para R$ 110 bilhões em 2010. A melhora dos indicadores econômicos 

brasileiros reflete-se cada vez mais no mercado de seguros, criando perspectivas ainda mais 

promissoras para o setor nos próximos anos. Até mesmo a crise financeira global não foi 

capaz de afetar a trajetória positiva dos últimos anos. 

 

Galiza (2000) sugere que existe um elevado grau de correlação (98%) entre o 

crescimento da riqueza de um Estado e o consumo deste tipo de serviço, do qual, a cada R$10 

bilhões de aumento do PIB, o faturamento das seguradoras cresceria em R$ 297 milhões. Isso 

provavelmente explicaria o crescimento sustentado deste segmento nesta década. À medida 

que a economia cresça em importância, a participação do seguro também segue tal 
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movimento; quando a sociedade é mais rica, o seguro ganha também mais importância. E, 

depois de vencidas as necessidades econômicas básicas, começa a haver geração de riqueza 

acumulada e, em consequência, bens seguráveis. 

 

Vale ressaltar que a participação do mercado segurador no PIB brasileiro, segundo 

estatísticas da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 

(FENASEG), apresenta trajetória ascendente. Em 2000 representava 2,98% do PIB e em 

2005, já havia atingido 3,39%. Comparando com o mercado de seguros europeu, que 

apresentava uma participação média para toda a Europa de 7,7% do PIB, segundo estudo 

recente da Federação Europeia de Seguros e Resseguros (CEA, 2009). No caso do Reino 

Unido, tal relação chega a 13%, que possivelmente indicaria um bom potencial de 

crescimento para o mercado brasileiro. 

 

É, contudo, um setor altamente regulado pelo Governo Federal, que anos atrás instituiu 

o Sistema Nacional de Seguros Privados, que é composto pelo: Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP); da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão controlador e 

fiscalizador da constituição e funcionamento das sociedades seguradoras e entidades abertas 

de previdência complementar; Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); sociedades 

autorizadas a operar em seguros privados e corretores habilitados. 

 

A regulamentação das atividades é realizada pelo CNSP e pela SUSEP. A SUSEP é 

uma autarquia encarregada da implementação e condução das políticas estabelecidas pelo 

CNSP e da supervisão dos ramos de seguro e previdência complementar. 

 

Se por um lado esse ambiente regulatório reduziu a liberdade negocial, tornando o 

mercado mais prudente e conservador, por outro lado, essa intervenção o tornou mais sólido, 

estável e respaldado por um alto nível de solvência e reservas técnicas, que propiciaram um 

equilíbrio entre as relações do setor com a sociedade. 

 

No passado, o próprio mercado consumidor brasileiro estava despreparado, do ponto de 

vista cultural e financeiro, para adquirir produtos de seguros. Este fato acabou desestimulando 

o espírito inovador necessário para a criação de produtos e novos nichos que acompanhassem 

o desenvolvimento do mercado.  
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A partir da virada do milênio, este cenário foi gradualmente sendo alterado com fatos 

relevantes como: a abertura de mercado para investidores estrangeiros, o fim do monopólio do 

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) e a consequente abertura do mercado de resseguros 

brasileiro. Podemos inferir que a globalização, neste caso, representada pelo ingresso das 

companhias estrangeiras, que trazendo capital intelectual e financeiro, e até mesmo a internet, 

também possam ter influenciado este processo, pela disseminação de novas formas de atuação 

e de novas ideias. 

 

Em 2010, o referido mercado arrecadou mais de R$ 110 bilhões em prêmios diretos de 

seguros e contribuições previdenciárias e em títulos de capitalização, conforme mostra a 

Tabela 4, a seguir: 

 

Ano Habitantes
Prêmios 

R$ mil

Prêmio por 

habitante - R$ Crescimento

2000 169.799.170  32.758.833    192,93         -

2010 190.732.694  110.952.148  581,72         202%

Fonte: IBGE (população) e SUSEP (Prêmios)  
                    Tabela 4 - Prêmios diretos de seguros por habitantes 

Fonte: IBGE e SUSEP 

 

 

 

A produção de seguros em Prêmio Direto em relação ao Produto Interno Bruto – PIB 

passou de 2,8% em 2000 para 2,9 em 2010 (Tabela 5). Vale ressaltar que esta produção está 

incluindo os prêmios de seguros, as contribuições de previdência Complementar Aberta e os 

prêmios de Capitalização. Os prêmios de Seguradoras especializadas em Saúde e reguladas 

pela ANS não estão sendo considerados. 
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Seguros  Previdência Capitalização Total Anual

2000 1,9% 0,5% 0,4% 2,8%

2001 1,9% 0,6% 0,4% 2,8% 1,2%

2002 1,6% 0,5% 0,4% 2,5% -12,2%

2003 1,8% 0,5% 0,4% 2,6% 6,2%

2004 1,9% 0,4% 0,3% 2,7% 3,1%

2005 2,0% 0,3% 0,3% 2,7% -1,8%

2006 2,1% 0,3% 0,3% 2,7% 2,8%

2007 2,2% 0,3% 0,3% 2,8% 2,3%

2008 2,2% 0,3% 0,3% 2,8% 0,6%

2009 2,4% 0,3% 0,3% 2,9% 4,6%

2010 2,4% 0,2% 0,3% 2,9% 0,3%

em porcentagem do PIB

 
Tabela 5 - Participação dos prêmios e contribuições no PIB Brasileiro 

Fonte: IBGE 

 

 

Historicamente até a década de 90, a elasticidade do mercado segurador brasileiro em 

relação ao PIB, vinha oscilando em torno de 1%. Nos mercados de países desenvolvidos, a 

arrecadação anual de prêmios se situa próxima aos 10% dos PIBs.  

 

Vale ressaltar que, em 2002, a economia brasileira foi afetada pelas condições adversas 

da economia mundial e pela séria escassez de créditos externos, conforme pode ser observado 

na Tabela 6.  Também neste período, a conjuntura pré-eleitoral contribuiu para situações 

especulativas no mercado cambial, quando o risco país superou os 2.000 pontos base. 

 

Nos EUA, por exemplo, a participação dos seguros na economia chega a 8,0% do PIB e 

na Holanda e no Reino Unido, ultrapassa a casa dos 12%. O mercado de Seguros no Brasil 

continua com cerca de 3% do PIB, e, portanto, apresenta longo espaço de crescimento. 
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Tx

Seguros  Previdência Capitalização Total Anual

2000 22.989.012       5.378.330         4.391.491         32.758.833      -

2001 24.274.931       7.525.028         4.789.563         36.589.522      11,7%

2002 24.081.573       7.147.172         5.217.204         36.445.949      -0,4%

2003 30.709.841       7.784.518         6.019.687         44.514.046      22,1%

2004 37.546.345       8.223.274         6.632.942         52.402.562      17,7%

2005 42.566.731       7.483.137         6.881.617         56.931.485      8,6%

2006 50.171.517       7.323.839         7.111.434         64.606.790      13,5%

2007 58.443.093       7.933.329         7.828.058         74.204.479      14,9%

2008 67.816.353       8.230.983         9.012.808         85.060.144      14,6%

2009 76.688.774       8.235.163         10.115.905       95.039.843      11,7%

2010 90.081.814       9.083.370         11.786.964       110.952.148    16,7%

em R$ milhóes

 
Tabela 6 – Crescimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar e Capitalização. 

Fonte: SUSEP, Boletins Estatísticos. 

 

 

Conforme relatório da Swiss Re (2011), a economia do Brasil tem registrado um 

crescimento forte e sustentado no PIB que levou a um crescimento robusto no setor de 

serviços financeiros. A inflação e as taxas de juros em baixa permitirão uma maior criação de 

riqueza alavancando o crescimento seguro. Espera-se ainda uma queda nas taxas de seguros 

tornando os produtos mais atraentes, o permitirá aumentará a quantidade de seguros vendidos. 

Assim, o emergente mercado de seguros do Brasil tem um potencial enorme e espera-se 

testemunhar um grande crescimento nos próximos anos. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Aspectos Gerais 

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva. Segundo Andrade 

(2002), a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os dados, registrá-los, analisa-los, 

classifica-los e interpretá-los, sem que haja neles a interferência do pesquisador. Gil (1999) 

ressalta que a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. 

Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. Na concepção de Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do pesquisador 

uma delimitação específica de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação dos dados. Normalmente, neste tipo de pesquisa, ocorre o emprego de técnicas 

estatísticas. 

 

Os procedimentos na pesquisa científica referem-se à maneira como o estudo é 

conduzido para a coleta de dados. Neste estudo foram utilizadas pesquisas bibliográfica e 

documental.  

 

 Para a pesquisa bibliográfica foram utilizados artigos científicos, livros e revistas que 

apresentavam estudos acerca do segmento de seguros, dos mercados acionários do Brasil e 

internacional e também sobre os temas utilizados na Fundamentação Teórica. A pesquisa 

documental foi realizada através da pesquisa e coleta de dados disponibilizados nos sites da 

Bloomberg e Finance Yahoo (http://finance.yahoo.com e http://bloomberg.com). 

 

Desse modo, a coleta de dados foi efetuada em fontes secundárias, já que foram 

utilizados dados públicos disponibilizados em sites de acesso público, tratados de forma a 

possibilitarem a realização dos testes estatísticos.  

 

Finalizando as tipologias de pesquisa, esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa 

quanto à abordagem do problema. Richardson (1999, p. 70) afirma que a abordagem 

quantitativa “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

http://finance.yahoo.com/
http://bloomberg.com/
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informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples, como percentual, média, desvio padrão, às mais complexas, como coeficiente de 

correlação, análise de regressão etc.”. Cervo e Bervian (2007) também definem que as 

pesquisas quantitativas como sendo aquelas que utilizam predominantemente técnicas 

estatísticas na análise de dados.  Richardson (1999) também explica a importância dos estudos 

quantitativos para garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e 

interpretação, possibilitando uma margem de segurança em relação às ingerências efetuadas.  

 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizaram-se as 20 maiores empresas do setor de 

seguros internacional, listadas no site da Bloomberg, em relação ao seu Valor de Mercado, e 

adicionalmente, foram consideradas as 2 maiores empresas, por Valor de Mercado, do 

segmento de seguros do Brasil, conforme detalhado a seguir, no item 3.4 População, 

Amostragem e Coleta de dados. 

 

Para este estudo, considerou-se o método de Estudo de Eventos. Campbell, Lo e 

MacKinlay (1997) afirmam que a utilização de tal método é possível e eficaz em decorrência 

da hipótese de que, em função da racionalidade de mercado, o efeito de um evento será 

refletido imediatamente nos preços dos ativos. 

 

De acordo com Vachadze (2001, p. 43) esta metodologia se tornou a tradicionalmente 

utilizada em finanças para estimar o impacto de diferentes divulgações de informações no 

preço de ações.  

 

 

3.3 Definição do evento 

 

Foi selecionado um dos mais importantes eventos da última década que se converteu em 

crise financeira internacional, a chamada Crise dos Subprimes ou, simplesmente, Crise 

Subprime. 
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A crise Subprime foi caracterizada pela falência de grandes corporações, grandes perdas 

financeiras nas bolsas de valores, elevação da taxa de desemprego, pela retração do PIB e 

aumento da inadimplência, contribuindo para a desaceleração do ritmo de crescimento. Na 

época da “bolha imobiliária” nos EUA, a valorização no preço dos imóveis era contínua, bem 

como o aumento no volume de créditos hipotecários (em inglês: subprime loan ou subprime 

mortage), evidenciando sérias deficiências nos processos de análise, precificação e 

monitoramento do risco de crédito de importantes empresas financeiras e não financeiras 

americanas. 

 

As taxas de juros começaram a apresentar grande elevação visando o combate da 

inflação enquanto que os preços dos imóveis começaram a cair rapidamente. Nesse contexto, 

muitos agentes que se tornaram inadimplentes e, depois de esgotados todos os esforços para 

recuperação do crédito concedido, muitos credores começaram a executar uma quantidade 

elevada de hipotecas dos imóveis. Entretanto, parte das instituições financeiras não conseguiu 

recuperar os recursos emprestados, em virtude da falta de liquidez dos imóveis, resultando em 

perdas significativas. Com a inadimplência, o preço dos ativos reais (imóveis), usados como 

garantia de obtenção de crédito, despencou, alimentando ainda mais a crise. 

 

Conforme Martelanc e Ghani (2008), não se tem ainda resposta definitiva para as 

verdadeiras causas e para o tamanho do problema financeiro nos EUA. A principal hipótese 

levantada é a de que houve má gestão de risco por parte das instituições financeiras ao 

conceder crédito acima da capacidade de pagamento dos tomadores de recursos. Embora elas 

utilizem sofisticados modelos econométricos, esses não foram capazes de prever a bolha do 

mercado imobiliário. Soma-se a isso o erro de avaliação por parte das agências de 

classificação de risco, agravadas prela pouca transparência das decisões de rating dessas 

agências. 

 

Em 15 de setembro de 2008, o tradicional banco de investimentos Lehman Brothers, 

com mais de 150 anos de existência e um dos pilares de Wall Street, pediu concordata, sendo 

essa notícia veiculada em diversos meios de comunicação do mundo, e sendo caracterizado 

como um dos piores fatos da crise financeira Subprime. 
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Houve uma cascata de falências e quebras de instituições financeiras nos Estados 

Unidos que repercutiu fortemente sobre a Bolsa de valores dos Estados Unidos e Bolsas de 

valores de todo o mundo.  

 

As instituições financeiras europeias que possuíam ativos relacionados ao mercado de 

dívida privada hipotecária norte-americana tiveram sua liquidez e solvência ameaçadas e 

precisaram ser resgatados por seus governos, que tiveram que emitir títulos de dívida para 

realizar os repasses monetários aos bancos privados. Contudo, esse processo desencadeou a 

crise do endividamento público na Europa, já que o sistema monetário europeu não permite a 

expansão de moeda através da emissão governamental.  

 

Esse cenário culminou em uma escassez de liquidez mundial, que contribuiu para a 

redução de consumo e de investimento no mundo e queda do crescimento e recessão em 

muitas regiões do planeta. 

 

Após o entendimento do contexto da crise Subprime, é possível efetuar algumas análises 

pela teoria econômica.  

 

Muitos autores atribuem à crise de 2008, a expressão "Momento Minsky". O “Momento 

Minsky” ocorre depois de um longo período de prosperidade e de investimentos crescentes, o 

que incentiva o aumento da especulação usando dinheiro emprestado. Nesse momento, há 

uma pane e a transição cíclica da bonança para o desastre.  É assim denominado por se tratar 

de uma das ideias centrais de Hyman Philip Minsky, um dos maiores economistas especialista 

em crises financeiras. Ele apresentou o conceito de Hipótese de Instabilidade Financeira 

(HIF), na qual a estrutura de uma economia capitalista torna-se mais frágil ao longo de um 

período de prosperidade. Nesses períodos de crescimento, os investidores começam a correr 

maiores riscos, comprometendo a estabilidade do sistema. Assim, a estabilidade produz a 

instabilidade, pois o desequilíbrio é inerente ao capitalismo. Então, apenas uma regulação 

financeira pode limitar a especulação e prolongar o crescimento de maneira estável. 

 

Segundo Kregel (2008), Minsky expressou esta ideia em termos de um declínio da 

"margem" ou "colchão" de segurança em transações financeiras e um aumento da 

alavancagem financeira. O "colchão" abrange a margem de erro em retornos esperados de um 

projeto de investimento.  Ainda segundo Kregel (2008), a crise atual tem todos os atributos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
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um esquema de Ponzi, no qual o investimento tem um retorno para seus investidores de seu 

próprio dinheiro ou o retorno advem do dinheiro pago pelos investidores subsequentes, em 

vez do lucro obtido pelo indivíduo ou organização executando a operação. Em suma, é uma 

operação fraudulenta de investimento, similar ao conhecido esquema de Pirâmides. 

No entanto, para Kregel (2008) a crise atual difere da hipótese de Minsky tradicional.  

Ele explica que no processo de Minsky tradicional, a rentabilidade dos bancos dependia da 

capacidade de avaliar o crédito dos mutuários e para cobrir o risco de empréstimos a curtos e 

longos prazos. Nessa situação, os lucros das agências de crédito são independentes de sua 

capacidade de avaliar corretamente o risco. Essas diferenças têm tido um impacto 

significativo sobre a forma como a crise evoluiu. 

 

Esta seria, possivelmente, uma crise de crédito cíclica normal, recorrente na história da 

economia mundial, que se desenvolveria nas fases de expansão do ciclo de negócios que 

comumente antecede uma crise, porém a desregulamentação financeira (ativa e passiva), as 

inovações financeiras associadas à securitização das hipotecas e dos derivativos, a 

transformaram em uma crise de liquidez e solvência muito mais pronunciada, de proporções 

mundiais. 

 

 

3.4 População, Amostragem e Coleta de dados 

 

Busca-se analisar o desempenho das empresas de maior Valor de Mercado, que 

compõem o segmento de seguros internacional, segundo a Bloomberg, verificando o 

desempenho evolutivo das ações de cada uma delas a fim de identificar se as seguradoras já 

embutiram no preço de suas ações as expectativas de crises futuras.  

 

A amostra é composta pelas 20 maiores empresas do setor de seguros internacional 

(Tabela 7) e por 2 empresas do setor de seguros no Brasil (Tabela 8). 
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Posição por 

Valor de 

Mercado Empresa Código da Ação

Valor de 

Mercado em 

US$ Milhões País

Bolsa de 

Valores Índice

1 BERKSHIRE HATH-A BRK/A US Equity 199.831           EUA NYSE S&P500

2 CHINA LIFE INS-H 2628 HK Equity 76.616             Hong Kong HKEx Hang Seng

3 PING AN INSURA-H 2318 HK Equity 55.433             Hong Kong HKEx Hang Seng

4 ALLIANZ SE-REG ALV GR Equity 54.842             Alemanha XETRA Dax

5 AMERICAN INTERNA AIG US Equity 50.752             EUA NYSE S&P500

6 AIA GROUP LTD 1299 HK Equity 44.069             Hong Kong HKEx Hang Seng

7 METLIFE INC MET US Equity 40.293             EUA NYSE S&P500

8 AXA CS FP Equity 39.512             França Euronext Euronext 100

9 ZURICH FINL SER ZURN VX Equity 38.420             Suiça SIX SMI

10 ING GROEP NV-CVA INGA NA Equity 35.456             Holanda Eurex Euronext 100

11 PRUDENTIAL PLC PRU LN Equity 30.989             Reino Unido LSE FTSE 100

12 PRUDENTL FINL PRU US Equity 29.462             EUA NYSE S&P500

13 CHINA PACIFIC-A 601601 CH Equity 27.881             China SSE SSE 180

15 GENERALI ASSIC G IM Equity 26.310             Italia LSE FTSE MIB

16 ACE LTD ACE US Equity 24.710             EUA NYSE S&P500

17 MANULIFE FIN MFC CN Equity 24.434             EUA NYSE S&P500

19 GREAT-WEST LIFEC GWO CN Equity 23.225             Canadá NYSE S&P500

21 TOKIO MARINE HD TOKIO MARINE HD 22.342             Japão TSE Nikkei

22 AFLAC INC AFLAC INC 21.865             EUA NYSE S&P500

24 CHUBB CORP CB US Equity 18.537             EUA NYSE S&P500  
Tabela 7 - Seguradoras internacionais com ranking por Valor de Mercado 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados na Bloomberg (www.bloomberg.com) 

 

 

 

 

Para efeito de classificação, consideraram-se as empresas que apresentaram maior 

Valor de Mercado. 

 

 
Posição por 

Valor de 

Mercado Empresa Código da Ação

Valor de 

Mercado em 

US$ Milhões País

Bolsa de 

Valores Índice

91 PORTO SEGURO SA PSSA3 BZ Equity 3.813               Brasil BOVESPA Ibovespa

113 SUL AMERICA-UNIT SULA11 BZ Equity 2.746               Brasil BOVESPA Ibovespa  

Tabela 8 - Seguradoras brasileiras com ranking por Valor de Mercado 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados na Bloomberg (www.bloomberg.com) 

 

 

 

No presente estudo, para efeito de estimação dos retornos esperados, utilizou-se os 

índices de mercado de cada uma das Bolsas de Valores correspondentes aos países de origem 

das empresas em questão. Os dados foram obtidos do banco de dados da Bloomberg. 

 

Como exemplo, para a empresa que possui posição número 1 no ranking, a Berkshire 

Hathaway Inc, empresa americana, utilizou-se o índice Standard & Poors 500 (S&P 500), 

aplicado para a seguradora dos EUA. 

http://www.bloomberg.com/
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Não foram consideradas nesse estudo as resseguradoras, nem as empresas corretoras de 

seguro e resseguro. 

 

 

3.5 Medição dos Retornos Normais e Anormais 

 

O retorno normal (Rit) será calculado através do Modelo de Retornos Ajustados ao 

Mercado, no qual Rit. é o retorno observado, E(Rit.) o retorno esperado, calculado pelo modelo 

e t o tempo do evento, descrito por Camargos e Barbosa (2003), que consiste em encontrar a 

diferença do retorno da ação em relação ao retorno do índice de mercado. 

  

A equação para o cálculo do Retorno Esperado é a seguinte: 

 

E(Rit)= αi + βiRm                                                                                      (2) 

 

Onde:  Rit= o retorno observado da ação ino período t; 

 Rmé o retorno observado do índice de mercado no período t; 

 E(Rit) é o retorno calculado pelo modelo;  

αie βi, mínimos quadrados ordinários individuais a serem estimados; e 

t = a medida temporal em que se mediu o preço. 

 

Para cálculo de αi e βiforam utilizadas as seguintes equações: 

 

αi = E(Rit) - βiE(Rm)                                                  (3) 

 

 

      βi =Cov(Ri, Rm)                                                            (4) 

                Var(Rm) 

 

 

Ross, Westerfiel e Jaffe (1995) explicam que o coeficiente beta (β) mede a sensibilidade 

de uma variação do retorno de um título individual à variação do retorno da carteira de 

mercado. 
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Para efeito de estimação dos retornos esperados, utilizou-se o índice de mercado 

correspondente a Bolsa de Valores de cada um dos países. O uso do logaritmo natural visou à 

obtenção de uma melhor aderência à distribuição normal dos retornos, premissa dos testes 

estatísticos paramétricos (SOARES; ROSTAGNO; SOARES, 2002). Na fórmula de 

capitalização logarítmica, os retornos anormais no Modelo de Retornos Ajustados ao Mercado 

são dados por: 

 

ARit = Ln ((Pt+1/Pt0) /(It+1/It0))                                          (5) 

 

 

Sendo:  Pt0: valor de mercado a preço corrente das empresas na data-base; 

Pt+1: valor de mercado a preço corrente das empresas em um dia t posterior; 

It0: cotação do índice de mercado em uma data-base;  

It+1: cotação do índice de mercado em um dia t posterior. 

 

Conclui-se desta metodologia que sua implementação envolverá necessariamente a 

comparação do retorno da ação durante o período do evento com o retorno de um índice de 

mercado. As possíveis diferenças observadas entre o retorno da ação e o retorno de mercado 

serão classificadas como retorno anormal, em razão do evento analisado. 

 

 

3.6 Procedimento de Estimação 

 

Para o evento selecionado, a data definida como a data zero foi 15 de setembro de 2008, 

data considerada estopim da crise de 2008. 

 

O Quadro 2, a seguir, detalha as Janelas de Estimação e Janelas Pós-Evento definidas 

para este estudo: 
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Janelas Período das Janelas Definição

1 Janela [-1,-90]

2 Janela [-1,-30]

3 Janela [-1, -5]

4 Janela [-1, -1]

5 Janela [+1, +1]

6 Janela [+1, +5]

7 Janela [+1,+30]

8 Janela [+1,+90]

Janelas de Estimação

Janelas Pós-Evento

 
Quadro 2- Definição das Janelas de Estimação e Pós-Evento 

Fonte: Elaboração pela autora. 

 

 

Foram definidas quatro Janelas de Estimação, sendo a Janela 1, totalizando 90 

observações, a Janela 2, com 30 observações, a Janela 3 com 5 observações e a Janela 1, com 

apenas 1 observação.      

 

Da mesma forma, foram definidas quatro Janelas Pós-Evento, sendo a Janela 5, com 1 

observação, a Janela 6 com 5 observações, a Janela 7 com 30 observações e, por fim, a Janela 

8 com 90 observações. 

 

Para todas as empresas procedeu-se à mesma metodologia, ou seja, todas as janelas de 

estimação ou pós-eventos contêm a mesma quantidade de observações. Vale ressaltar que, 

para todas as janelas, as observações correspondem somente aos dias com cotação em Bolsa. 

 

 

3.7 Procedimento de Teste 

 

A partir do cálculo do retorno anormal, foram calculados os retornos acumulados no 

tempo. A acumulação no tempo é dada pela equação (6). 

 

       t2 

CARi (t1,t2) =ΣARit  (6) 
   t = t1 
 

Sendo: 

CARi( t1,t2) = retorno anormal acumulado (Cumulative Abnormal Return) da ação i. 
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Porém, vale observar que neste estudo, a acumulação no ativo não se fez necessária, 

pois o estudo foi realizado separadamente para cada índice, e a metodologia de cada um já 

acumula os retornos dos ativos em um número índice (carteiras de mercado). Sendo assim, a 

média dos retornos acumulados para uma data t ficou definida apenas como o retorno anormal 

acumulado no tempo para cada índice. 

 

Em seguida, para verificar a ocorrência de retorno anormal, foi realizado o “teste t”, que 

é um teste paramétrico, com nível de significância de 5% (p-value<0,05). Esses testes foram 

efetuados após ser confirmada a normalidade das séries de retornos anormais.  A equação que 

representa o teste t é a seguinte: 

CARi (t1, t2) - µ

√N

=t
 

  
(7) 

Onde: 

 µ = média zero;  

σ = desvio padrão da amostra; e 

N = tamanho da amostra 

 

Para a preparação dos dados, cálculos dos retornos anormais e análise dos testes 

estatísticos utilizou-se o software Microsoft Excel 2007. 

 

 

3.8 Delimitação da Pesquisa 

 

A pesquisa ocorreu ao longo de 2011 e início de 2012 e uma das limitações que podem 

ser elencadas, resulta do fato da amostra contemplar somente as vinte maiores empresas do 

segmento de seguros no mercado internacional e as duas empresas no setor de seguros no 

Brasil. Em que pese o fato das empresas estudas possuírem estratégias de investimentos 

diferentes, os resultados não podem ser generalizados.  

 

Outra limitação que deve ser considerada está relacionada com a dificuldade de se isolar 

totalmente o efeito do comportamento do investidor, não podendo se atribuir, unicamente os 
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resultados obtidos a presença ou não de vieses cognitivos. Além desse fato, considera-se a 

diferenciação de estágios que as economias dos diversos países estudados se encontram.  

 

Outra delimitação importante da pesquisa é a amostra analisada, que é composta por vinte 

e duas empresas do Setor de Seguros que possuem ações negociadas em Bolsa de Valores 

internacionais e nacional. 
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4 DEMONSTRAÇÃO DOS ESTUDOS REALIZADOS 

 

4.1 Introdução 

 

Para dar maior validação aos resultados obtidos, decidiu-se por analisá-los por 

estratificação de amostras, conforme Quadro 3, a seguir: 

 

Amostras Identificação Índice de Bolsa 

1 Estados Unidos S&P 500 

2 Europa Diversos 

3 Ásia Diversos 

4 Brasil IBOVESPA 

 

Quadro 3 - Identificação das sub amostras 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Para verificar os retornos normais, de posse dos dados selecionados, procedeu-se a 

aplicação da metodologia indicada. Para todas as empresas testadas na amostra, as janelas de 

1 a 4 representam as janelas de estimação e as janelas de 5 a 8 são as janelas pós-evento. 

 

A análise do retorno anormal acumulado das ações das 22 empresas, representaram 

um total de 252 observações por empresa e cerca de 5.544 observações no total, no período de 

maio de 2008 a janeiro de 2009. 

 

 

4.2 Apresentação dos resultados das por Sub amostras 

 

4.2.1 Amostra 1 – Empresas Americanas 

 

 A amostra 1 é composta pelas seguradoras americanas, conforme detalhado no Quadro 

4 abaixo: 
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Empresa Código da Ação País Bolsa de Valores Índice

BERKSHIRE HATHAWAY BRK/A US Equity EUA NYSE S&P500

AIG AIG US Equity EUA NYSE S&P500

METLIFE INC MET US Equity EUA NYSE S&P500

PRUDENTL FINL PRU US Equity EUA NYSE S&P500

ACE LTD ACE US Equity EUA NYSE S&P500

MANULIFE FIN MFC CN Equity EUA NYSE S&P500

GREAT-WEST LIFEC GWO CN Equity Canadá NYSE S&P500

AFLAC INC AFLAC INC EUA NYSE S&P500

CHUBB CORP CB US Equity EUA NYSE S&P500  

Quadro 4 - Relação de empresas que compõem a Amostra 1 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

 

A partir dos cálculos efetuados e dos testes estatísticos, foram obtidos os seguintes 

resultados, apresentados sinteticamente por empresa, nos tópicos seguintes. 

 

 

4.2.1.1 Berkshire Hathaway Inc. 

 

 Berkshire Hathaway Inc. está localizada em Nebrasca, EUA, que tem como principal 

área de atuação, o segmento de seguros em todo o país. Ela ocupa a 1ª colocação no ranking 

por Valor de Mercado conforme a Bloomberg. 

 

 Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 9: 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 1,3212 0,1898 Aceita H 0

2 30 0,4128 0,6827 Aceita H 0

3 5 8,1092 0,0005 Rejeita H 0

4 1 1,7802 0,3258 Aceita H 0

5 1 5,9948 0,1052 Aceita H 0

6 5 7,0715 0,0009 Rejeita H 0

7 30 19,7179 0,0000 Rejeita H 0

8 90 33,4110 0,0000 Rejeita H 0  
 

Tabela 9 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Berkshire 

Fonte: Elaboração pela autora 
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Os p-values demonstrados na Tabela 9 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos ex-ante ao dia identificado como ápice da ocorrência 

do evento Crise Subprime (T0).  

 

Os p-values apresentados no dia imediatamente anterior (p-value de 32,58%) e posterior 

(p-value de 10,52%) à data de marcação foram, em ambos os casos, superiores a 5%, o que 

caracteriza que o mercado foi eficiente, sugerindo que o preço das ações ordinárias se ajustou 

adequadamente a essa informação relevante relacionada ao risco sistêmico. 

 

Entretanto, para as janelas pós-eventos 6, 7,e 8, os p-values foram inferiores a 5%. Tais 

resultados fornecem evidências da probabilidade maior de ocorrência de retornos anormais 

estatisticamente significativos. 

 

 

4.2.1.2 American International Group (AIG) 

 

 Os resultados dos cálculos efetuados estão expostos na Tabela 10 abaixo: 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -21,2791 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -23,2117 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -8,9418 0,0003 Rejeita H 0

4 1 -2,7107 0,2250 Aceita H 0

5 1 -12,5688 0,0505 Aceita H 0

6 5 -17,7361 0,0000 Rejeita H 0

7 30 -58,4375 0,0000 Rejeita H 0

8 90 -117,8051 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 10 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – AIG 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values apresentados no dia imediatamente anterior (p-value de 22,50%) e 

posterior (p-value de 5,05%) à data de marcação foram, em ambos os casos, superiores a 5%, 

o que sugere que o mercado foi eficiente. 
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Constataram-se evidências de probabilidade maior de ocorrência de retornos anormais 

estatisticamente significativos nas demais janelas (p-value inferior a 5%). 

 

 

4.2.1.3 Metlife Inc. 

 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -11,4093 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -5,1099 0,0000 Rejeita H 0

3 5 6,9895 0,0009 Rejeita H 0

4 1 15,0302 0,0423 Rejeita H 0

5 1 1,5485 0,3650 Aceita H 0

6 5 3,5565 0,0163 Rejeita H 0

7 30 -4,1335 0,0003 Rejeita H 0

8 90 -13,0094 0,0000 Rejeita H 0  
 

Tabela 11- Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Metlife 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Conforme observado na Tabela 11, o p-value apresentado no dia imediatamente  

posterior (p-value de 36,5%) à data de marcação foi superior a 5%, o que sugere a aceitação 

da Hipótese nula e indica que o mercado foi eficiente. 

 

Constataram-se evidências de probabilidade maior de ocorrência de retornos anormais 

estatisticamente significativos nas demais janelas (p-value inferior  a  5%). 
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4.2.1.4 Prudential (PRU-US) 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -0,6929 0,4901 Aceita H 0

2 30 7,0653 0,0000 Rejeita H 0

3 5 27,6927 0,0000 Rejeita H 0

4 1 3,7017 0,1680 Aceita H 0

5 1 3,1383 0,1964 Aceita H 0

6 5 9,3432 0,0002 Rejeita H 0

7 30 -1,6816 0,1030 Aceita H 0

8 90 -12,4286 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 12 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra - Prudential 
Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values demonstrados na Tabela 12 sugerem maiores de possibilidades de 

aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 

16,80%) e posterior (p-valuede 19,64%) à data de marcação. Em ambos os casos, superiores a 

5%. 

 

 

4.2.1.5 ACE Ltd (ACE) 

 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -7,2322 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -13,4977 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -7,0254 0,0009 Rejeita H 0

4 1 -0,2079 0,8695 Aceita H 0

5 1 1,1796 0,4477 Aceita H 0

6 5 5,0166 0,0040 Rejeita H 0

7 30 11,5411 0,0000 Rejeita H 0

8 90 24,0025 0,0000 Rejeita H 0  
 

Tabela 13 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – ACE 

Fonte: Elaboração pela autora 
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A mesma analogia pode ser feita aos p-values demonstrados na Tabela 13.  Eles 

sugerem maiores de possibilidades de aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no 

dia imediatamente anterior (p-value de 86,95%) e posterior (p-value de 44,77%) à data de 

marcação, ambos superiores a 5%. 

 

 

4.2.1.6 Manulife Fnl 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 2,4900 0,0146 Rejeita H 0

2 30 0,2977 0,7680 Aceita H 0

3 5 4,2386 0,0082 Rejeita H 0

4 1 1,3821 0,3987 Aceita H 0

5 1 0,6920 0,6146 Aceita H 0

6 5 0,9862 0,3693 Aceita H 0

7 30 -0,3055 0,7621 Aceita H 0

8 90 -11,3717 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 14 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Manulife 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values demonstrados na Tabela 14 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos ex-post ao dia identificado como ápice da ocorrência 

do evento Crise Subprime (T0).  

 

Os p-values apresentados no dia imediatamente anterior (p-value de 39,87%) e posterior 

(p-value de 61,46%) à data de marcação foram, em ambos os casos, superiores a 5%, o que 

caracteriza que o mercado foi eficiente, sugerindo que o preço das ações ordinárias se ajustou 

adequadamente a essa informação relevante relacionada ao risco sistêmico. 
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4.2.1.7 Great-West Life 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 11,5862 0,0000 Rejeita H 0

2 30 18,9066 0,0000 Rejeita H 0

3 5 17,4656 0,0000 Rejeita H 0

4 1 6,2125 0,1016 Aceita H 0

5 1 10,3677 0,0612 Aceita H 0

6 5 15,2070 0,0000 Rejeita H 0

7 30 24,1880 0,0000 Rejeita H 0

8 90 15,5691 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 15 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Great-West Life 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values demonstrados na Tabela 15 sugerem maiores de possibilidades de 

aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 

10,16%) e posterior (p-value de 6,12%) à data de marcação. Em ambos os casos, superiores a 

5%. 

 

Os demais p-values sugerem evidências de probabilidade maior de ocorrência de 

retornos anormais estatisticamente significativos (p-value inferior a 5%). 

 

4.2.1.8 AFLAC Inc 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -1,2806 0,2036 Aceita H 0

2 30 -11,3467 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -1,9195 0,1130 Aceita H 0

4 1 -0,2350 0,8531 Aceita H 0

5 1 0,0264 0,9832 Aceita H 0

6 5 2,3260 0,0675 Aceita H 0

7 30 1,1598 0,2553 Aceita H 0

8 90 1,2718 0,2067 Aceita H 0  

Tabela 16 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – AFLAC 

Fonte: Elaboração pela autora 
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Os p-values demonstrados na Tabela 16 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos ex-post ao dia identificado como ápice da ocorrência 

do evento Crise Subprime (T0).  

 

Adicionalmente, os p-values apresentados no dia imediatamente anterior (p-value de 

85,31%) e posterior (p-valuede 98,32%) à data de marcação, foram, em ambos os casos, 

superiores a 5%, o que caracteriza que o mercado foi eficiente, sugerindo que o preço das 

ações ordinárias se ajustou adequadamente a essa informação relevante relacionada ao risco 

sistêmico. 

 

 

4.2.1.9 ChubbCorp 

 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -0,0405 0,9678 Aceita H 0

2 30 -2,3474 0,0257 Rejeita H 0

3 5 9,5512 0,0002 Rejeita H 0

4 1 2,6212 0,2320 Aceita H 0

5 1 1,5285 0,3688 Aceita H 0

6 5 6,1301 0,0017 Rejeita H 0

7 30 13,5838 0,0000 Rejeita H 0

8 90 29,8589 0,0000 Rejeita H 0  
 

Tabela 17 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Chubb 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values demonstrados na Tabela 17 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 23,20%) e 

posterior (p-value de 36,88%) à data de marcação. Em ambos os casos, os resultados 

encontrados foram superiores a 5%. 
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4.2.2 Amostra 2 – Empresas Europeias 

 

 A amostra 2 é composta pelas seguradoras europeias, conforme detalhado no Quadro 5 

a seguir: 

 

Empresa Código da Ação País

Bolsa de 

Valores Índice

ALLIANZ SE-REG ALV GR Equity Alemanha XETRA Dax

AXA CS FP Equity França Euronext Euronext 100

ZURICH FINL SER ZURN VX Equity Suiça SIX SMI

ING GROEP NV-CVA INGA NA Equity Holanda Eurex Euronext 100

PRUDENTIAL PLC PRU LN Equity Reino Unido LSE FTSE 100

GENERALI ASSIC G IM Equity Italia LSE FTSE MIB  

Quadro 5 – Relação das empresas que compõem a Amostra 2 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

4.2.2.1 Allianz 

  

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -21,8670 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -13,8076 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -5,8613 0,0020 Rejeita H 0

4 1 -2,2320 0,2681 Aceita H 0

5 1 -3,2178 0,1918 Aceita H 0

6 5 -8,1285 0,0005 Rejeita H 0

7 30 -11,8008 0,0000 Rejeita H 0

8 90 -19,0237 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 18 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Allianz 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values demonstrados na Tabela 18 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 26,81%) e 

posterior (p-valuede 19,18%) à data de marcação. Em ambos os casos, os resultados 

encontrados foram superiores a 5%. 
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Os demais p-values sugerem evidências de probabilidade maior de ocorrência de 

retornos anormais estatisticamente significativos (p-value inferior a 5%). 

 

4.2.2.2 AXA 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -3,6279 0,0005 Rejeita H 0

2 30 5,5178 0,0000 Rejeita H 0

3 5 11,1495 0,0001 Rejeita H 0

4 1 1,8811 0,3111 Aceita H 0

5 1 7,3971 0,0855 Aceita H 0

6 5 3,6288 0,0151 Rejeita H 0

7 30 9,6113 0,0000 Rejeita H 0

8 90 4,2290 0,0001 Rejeita H 0  

Tabela 19 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – AXA 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

A mesma analogia pode ser feita aos p-values demonstrados na Tabela 19.  Eles 

sugerem maiores de possibilidades de aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no 

dia imediatamente anterior (p-value de 31,11%) e posterior (p-value de 8,55%) à data de 

marcação, ambos superiores a 5%. 

 

4.2.2.3 Zurich Financial Services 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 7,3714 0,0000 Rejeita H 0

2 30 3,2582 0,0028 Rejeita H 0

3 5 8,4628 0,0004 Rejeita H 0

4 1 2,4767 0,2443 Aceita H 0

5 1 3,2684 0,1890 Aceita H 0

6 5 9,2011 0,0003 Rejeita H 0

7 30 20,7682 0,0000 Rejeita H 0

8 90 14,4164 0,0000 Rejeita H 0  
Tabela 20 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Zurich 

Fonte: Elaboração pela autora 
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Os p-values demonstrados na Tabela 20 sugerem maiores de possibilidades de 

aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 

24,43%) e posterior (p-value de 18,90%) à data de marcação, ambos superiores a 5%. 

 

4.2.2.4  ING Groep 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 0,0668 0,9469 Aceita H 0

2 30 4,7108 0,0001 Rejeita H 0

3 5 9,0186 0,0003 Rejeita H 0

4 1 0,5492 0,6803 Aceita H 0

5 1 -0,7813 0,5778 Aceita H 0

6 5 -3,3722 0,0198 Rejeita H 0

7 30 -6,7346 0,0000 Rejeita H 0

8 90 -20,9328 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 21 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – ING Groep 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

Conforme demonstrado na Tabela 21, os p-values sugerem maiores de possibilidades 

de aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value 

de 68,03%) e posterior (p-value de 57,78%) à data de marcação. Em ambos os casos, 

superiores a 5%. 

 

4.2.2.5  Generali 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -12,1767 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -29,5758 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -8,0725 0,0005 Rejeita H 0

4 1 -3,9531 0,1577 Aceita H 0

5 1 -3,5798 0,1734 Aceita H 0

6 5 -2,7235 0,0416 Rejeita H 0

7 30 6,5280 0,0000 Rejeita H 0

8 90 20,9631 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 22 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Generali 

Fonte: Elaboração pela autora 



77 
 

Os p-values demonstrados na Tabela 22 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 15,77%) e 

posterior (p-valuede 17,34%) à data de marcação. Em ambos os casos, os resultados 

encontrados foram superiores a 5%. 

 

4.2.2.6  Prudential  

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -18,6722 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -18,2458 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -10,1829 0,0002 Rejeita H 0

4 1 -3,7021 0,1680 Aceita H 0

5 1 -30,5181 0,0209 Rejeita H 0

6 5 -3,9209 0,0112 Rejeita H 0

7 30 -8,1933 0,0000 Rejeita H 0

8 90 -20,9829 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 23 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Prudential 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Conforme observado na Tabela 23, o p-value apresentado no dia imediatamente  

anterior (p-value de 16,8%) à data de marcação foi superior a 5%, o que sugere a aceitação da 

Hipótese nula e indica que o mercado foi eficiente. 

 

Constataram-se evidências de probabilidade maior de ocorrência de retornos anormais 

estatisticamente significativos nas demais janelas (p-value inferior  a  5%). 

 

 

4.2.3 Amostra 3 – Empresas Asiáticas 

 

 A amostra 3 é composta pelas seguradoras asiáticas, conforme detalhado no Quadro 6, 

a seguir: 
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Empresa Código da Ação País Bolsa de Valores Índice

CHINA LIFE INS-H 2628 HK Equity Hong Kong HKEx Hang Seng

PING AN INSURA-H 2318 HK Equity Hong Kong HKEx Hang Seng

AIA GROUP LTD 1299 HK Equity Hong Kong HKEx Hang Seng

CHINA PACIFIC-A 601601 CH Equity China SSE SSE 180

TOKIO MARINE HD TOKIO MARINE HD Japão TSE Nikkei  

Quadro 6 – Relação Das empresas que compõem a Amostra 3 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

 A partir dos cálculos efetuados e dos testes estatísticos, foram obtidos os seguintes 

resultados, apresentados sinteticamente por empresa nos tópicos seguintes. 

 

 

4.2.3.1 China Life Insurance 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -7,3899 0,0000 Rejeita H 0

2 30 1,1951 0,2414 Aceita H 0

3 5 19,3214 0,0000 Rejeita H 0

4 1 4,3765 0,1430 Aceita H 0

5 1 7,2555 0,0872 Aceita H 0

6 5 16,1147 0,0000 Rejeita H 0

7 30 20,6513 0,0000 Rejeita H 0

8 90 33,8297 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 24 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – China Life 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Os p-values demonstrados na Tabela 24 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 14,30%) e 

posterior (p-value de 8,72%) à data de marcação. Em ambos os casos, os resultados 

encontrados foram superiores a 5%. 

 

 

 

 



79 
 

4.2.3.2 PingAnInsurance 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -18,0859 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -10,7531 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -10,9965 0,0001 Rejeita H 0

4 1 -2,6839 0,2271 Aceita H 0

5 1 -4,3286 0,1445 Aceita H 0

6 5 -4,1053 0,0093 Rejeita H 0

7 30 -8,3816 0,0000 Rejeita H 0

8 90 -18,6324 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 25 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – PingAn 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

A mesma analogia pode ser feita aos p-values demonstrados na Tabela 25.  Eles 

sugerem maiores de possibilidades de aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no 

dia imediatamente anterior (p-value de 22,71%) e posterior (p-value de 14,45%) à data de 

marcação, ambos superiores a 5%. 

 

 

4.2.3.3 AIA GroupLtd 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -16,1198 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -26,6365 0,0000 Rejeita H 0

3 5 -13,2087 0,0000 Rejeita H 0

4 1 -6,1083 0,1033 Aceita H 0

5 1 -3,2516 0,1899 Aceita H 0

6 5 -6,7386 0,0011 Rejeita H 0

7 30 -30,1439 0,0000 Rejeita H 0

8 90 - - -  

Tabela 26 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – AIA Group 

Fonte: Elaboração pela autora 
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Os p-values demonstrados na Tabela 26 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value de 10,33%) e 

posterior (p-value de 18,99%) à data de marcação. Em ambos os casos, os resultados 

encontrados foram superiores a 5%. 

 

 

4.2.3.4 China Pacific 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -1,4053 0,1634 Aceita H 0

2 30 4,6319 0,0001 Rejeita H 0

3 5 40,8705 0,0000 Rejeita H 0

4 1 2,7269 0,2238 Aceita H 0

5 1 1,8486 0,3157 Aceita H 0

6 5 4,4186 0,0069 Rejeita H 0

7 30 0,9687 0,3404 Aceita H 0

8 90 -7,0396 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 27 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – China Pacific 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 27, os p-values sugerem maiores de possibilidades 

de aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value 

de 22,38%) e posterior (p-value de 31,57%) à data de marcação. Em ambos os casos, 

superiores a 5%. 

 

 

4.2.3.5 Tokio Marine 

 

Os p-values apresentados no dia imediatamente anterior (p-value de 70,23%) e posterior 

(p-value de 16,45%) à data de marcação foram, em ambos os casos, superiores a 5%, o que 

caracteriza que o mercado foi eficiente, sugerindo que o preço das ações ordinárias se ajustou 

adequadamente a essa informação relevante relacionada ao risco sistêmico. A mesma analogia 

pode ser feita às janelas 3 e 6, que também apresentaram resultados maiores que 5%.  
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Para as demais janelas, os p-values foram inferiores a 5%. Tais resultados fornecem 

evidências da probabilidade maior de ocorrência de retornos anormais estatisticamente 

significativos. 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 -16,1841 0,0000 Rejeita H 0

2 30 -11,3148 0,0000 Rejeita H 0

3 5 1,8360 0,1258 Aceita H 0

4 1 -0,5050 0,7023 Aceita H 0

5 1 -3,7845 0,1645 Aceita H 0

6 5 -0,3894 0,7130 Aceita H 0

7 30 6,6887 0,0000 Rejeita H 0

8 90 11,8832 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 28 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Tokio Marine 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

 

4.2.4 Amostra 4 – Empresas Brasileiras 

 

 A amostra 4 é composta pelas seguradoras brasileiras, conforme detalhado no Quadro 

7, a seguir: 

 

Empresa Código da Ação País

Bolsa de 

Valores Índice

PORTO SEGURO SA PSSA3 BZ Equity Brasil BOVESPA Ibovespa

SUL AMERICA-UNIT SULA11 BZ Equity Brasil BOVESPA Ibovespa  

Quadro 7– Relação das empresas que compõem a Amostra 4 

Fonte: Elaboração pela autora 
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4.2.4.1 Porto Seguro 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 6,1918 0,0000 Rejeita H 0

2 30 16,9086 0,0000 Rejeita H 0

3 5 8,0362 0,0013 Rejeita H 0

4 1 2,0717 0,2863 Aceita H 0

5 1 8,0403 0,0788 Aceita H 0

6 5 5,4911 0,0054 Rejeita H 0

7 30 6,3903 0,0000 Rejeita H 0

8 90 17,0025 0,0000 Rejeita H 0  

Tabela 29 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Porto Seguro 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

Conforme demonstrado na Tabela 29, os p-values sugerem maiores de possibilidades 

de aceitação da hipótese de normalidade dos retornos no dia imediatamente anterior (p-value 

de 28,63%) e posterior (p-value de 7,88%) à data de marcação. Em ambos os casos, 

superiores a 5%. 

 

 

4.2.4.2 Sulamérica 

 

 

Janela n Teste t p-value Interpretação

1 90 12,4493 0,0000 Rejeita H 0

2 30 9,8280 0,0000 Rejeita H 0

3 5 3,5790 0,0159 Rejeita H 0

4 1 1,2863 0,4207 Aceita H 0

5 1 5,9481 0,1060 Aceita H 0

6 5 -0,5853 0,5837 Aceita H 0

7 30 -1,0900 0,2844 Aceita H 0

8 90 3,9355 0,0002 Rejeita H 0  
 

Tabela 30 - Comparação dos Resultados para as janelas da amostra – Sulamérica 

Fonte: Elaboração pela autora 
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Os p-values demonstrados na Tabela 30 sugerem maiores de possibilidades de aceitação 

da hipótese de normalidade dos retornos ex-post ao dia identificado como ápice da ocorrência 

do evento Crise Subprime (T0).  

 

Adicionalmente, os p-values apresentados no dia imediatamente anterior (p-value de 

42,07%) e posterior (p-value de 10,60%) à data de marcação, foram, em ambos os casos, 

superiores a 5%, o que caracteriza que o mercado foi eficiente, sugerindo que o preço das 

ações ordinárias se ajustou adequadamente a essa informação relevante relacionada ao risco 

sistêmico. 

 

 Em síntese, a predominância dos resultados sugere que os mercados onde as empresas 

estão sediadas caracterizaram-se de forma eficiente, porém de forma antecipada, ou seja, os 

preços das ações eram ajustados à medida que novas informações relevantes sobre a economia 

de países e empresas, eram divulgadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar se a divulgação da Crise SubPrime 

gerou retornos anormais nas ações das empresas selecionadas para o segmento de seguros se 

os mercados ajustaram gradualmente o preço das ações, ou se, o ajuste relevante ocorreu na 

data de deflagração da Crise SubPrime. 

 

Com o intuito de analisar a Hipótese de Eficiência de Mercado na forma semiforte 

utilizou-se o método de Estudo de Eventos visando verificar se ocorreram retornos anormais 

estatisticamente significativos nas ações das empresas seguradoras no período imediatamente 

posterior a Crise SubPrime. 

 

Adicionalmente, buscou-se a verificação se as empresas brasileiras se apresentavam 

mais eficientes que os mercados internacionais pesquisados. 

 

 Dada à magnitude do evento, intuitivamente, esperavam-se quedas estatisticamente 

significativas nas taxas de retorno das ações das empresas da amostra, imediatamente a 

divulgação no mercado. 

 

 Os resultados das janelas 4 e 5, ou seja, imediatamente anterior [-1, -1] e janela 

imediatamente posterior [+1, +1] sugerem maior nível de eficiência dos mercados estudados.  

Este resultado verificado no retorno acionário de curtíssimo prazo está consoante a Hipótese 

do Mercado Eficiente, uma vez que parcela significativa do evento analisado nesta 

investigação provavelmente já estava refletida no preço da ação no instante em que 

ocorreram. Portanto, aceitou-se a Hipótese Nula e a conclusão obtida pelo teste t e pelos 

valores do p-value, é que tais informações provavelmente já estavam refletidas nos preços das 

ações.  

 

Todavia, considerando que crises financeiras são resultantes de uma acumulação de 

eventos sistêmicos e não sistêmicos adversos, é admissível assumir que o preço das ações é 

ajustado sempre que novas informações econômicas são divulgadas. 



85 
 

 

A predominância dos testes estatísticos realizados apresentou resultados que sugerem 

que a Crise SubPrime não afetou, de forma estatisticamente significativa, o comportamento 

do retorno das ações das empresas selecionadas – os p-values foram superiores ao nível de 

significância adotada (5%).  

 

Em parte, esse resultado era intuitivamente esperado, tendo em vista que o evento 

analisado é de natureza dinâmica, ou seja, resultante de uma sequência de fatores não-

sistêmicos mal sucedidos e de outros fatores sistêmicos adversos, como forte estagnação e 

recessão econômica, falência de empresas, aumento do desemprego, inadimplência, etc. Os 

fatores não-sistêmicos estão relacionados com decisões inadequadas e incompetência de 

gestores políticos para implementar ações que inibam, por exemplo, os fatores sistêmicos 

citados. 

 

Como, paralelamente a divulgação de informações que atestam a deterioração da 

economia de países que apresentam papel estratégico no cenário internacional, espera-se a 

contrapartida de ajustes imediatos do preço dos títulos mobiliários e das taxas básicas de 

juros, assumiu-se a premissa de que os preços já vinham sendo ajustados de forma gradual, ou 

seja, que o mercado foi eficiente de forma antecipada, já prevendo a deflagração da crise em 

data futura. A Crise SubPrime representou de forma oportuna esse pressuposto, uma vez ter 

ocorrido nos Estados Unidos, que já apresentava sinais históricos claros de agravamento das 

finanças pessoais e de parte significativa do segmento empresarial, a partir de 2001. Tratando-

se do principal mercado financeiro e consumidor mundial, era de se esperar que estagnação 

econômica, aliada ao elevado índice de comprometimento de renda e inadimplência das 

pessoas físicas, resultaria em redução drástica no fluxo de negócio entre empresas sediadas 

em diferentes países. 

  

No caso específico de empresas de seguros, tal comportamento tende a ser ainda mais 

notório, tendo em vista o impacto negativo de crises econômicas sobre suas reservas 

financeiras, faturamento, cobertura de juros e margens de lucratividade e rentabilidade. 

 

Importante ressaltar também que o presente estudo não pretende esgotar a análise do 

tema, mas sim despertar o interesse pela pesquisa neste segmento de seguros, ainda pouco 

explorado.  
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 Novos estudos podem averiguar as demonstrações financeiras, além das informações de 

preços das ações ou ainda pesquisas futuras podem efetuar a medição entre os diferentes 

setores da economia. 

 A aplicação da mesma metodologia de estudo para confrontação de mercados 

emergentes com mercados desenvolvidos também pode contribuir para o aprofundamento do 

entendimento do tema.  
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